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PJAUJAVAIKUS.
BAISENYBIŲ BAISE

NYBĖS RUSIJOJ:

Ryga. — Sovietų kongre- 
" se Maskvoj Regatas iš Sa

 

maros išdavė \ficialį rapor

 

tą, apie prasidėjusį kaniba

 

lizmą (žmogžudystę), bado 
gubernijose. Delegatas sa
kė-:. .

“Ramikoveskio parapijoj 
badaujantieji, valgo žmonių 
lavonus. Dabar pavojinga 
laidoti numirėlius matant 
žmonėms. Ant kapinių turi 
būti sargyba kad neprileistų 
badaujančius atsikasti lavo- 

> nūs iki jie apipūva tiek, kad 
negalima valgyti. ’ ’

Toliau delegatas Ovs’ienko 
sako, kad-Dr. Nausen, kurs 
yra’keliavęs šiaurinin žem- 

’ galin ir matęs visokių baise
nybių,“ bet tokių, kaip kad 
dabar Rusijoj bado guberni
jose matė, ’ niekad nebuvo 
patyręs, nei matęs. Toliau 
delegatas sakė, kad motinos^ 
negalėdamos vaikų maitinti 
neša juos į laukus ir ten pa
lieka mirti. Kitos motinos 
blustelėjusios nuo bado ir 
skurdo, pjauja savo vaikus. 

. Toliau Ovsienko sakė, kad 
sovietai su padaline pagelba 
tegalės nuo sausio mėnesio 
maitinti tik pusę badaujan
čių vaikų ir tik dvidešimtą 
dalį suaugusių. Kiti žmonės 
turės išmirti.
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TEKĖJO DĖL PAS- 
PORTŲ.
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Geneva. — Viena graži . 
i noteris, turinti skrybėlių 
dirbtuvę, . buvo ištekėjusi 
septynis sykius ir visais sy
kiais paėmė persiskyrimą. 
Ji turėdavo vyktį su užsaky
mais į įvairias valstybes, bet 
negaudavo pasportų. Tada 
ji tekėdavo už piliečio tos 
valstybes, kurion norėjo 
.vykti biznio reikalais. O 
Šveicarijoj netrūksta vyrų 
nei jokios tautos. Kaip tik 
atlikdavo biznį toje šalyje, 
paimdavo persiskyrimą ir 
pagal reikalą vėl tekėjo. To
kiu būdu ji užsakymus išpil
dydama įvairiose šalyse, pel
no kasmet tupėjo po $10.000.

SESI MIRŠTA: NUO 
MUNŠAIN.

New York. — šeši žmo
nės mirė išgėrę munšain. 
John Horan, kurs būk pa
daręs tą munšainą suareš
tuotas.

_______

DIFTERIJA BROCK- 
TON’E.

l

Brockton, Mass. — Pra
dėjo platintis clil’terija.'Ik
šiol apsirgimų buvo 36.

DARBININKŲ REIKALAI.
DAUGIAU APKALTI-

N IMU.

Washington. — Justicijos 
Departamentas toliau tyri
nėja budavojimo pramonę ir 

"esą ženklų, kad toje pramo
nėje būsią rasta daugiai! kal
tininkų.

DINGO MILIJONAI.

Chicago.-----Cooperative
Society of America atsidūrė 
receiyerio rankosna. Toji 
kooperacija buvo rengiama 
ant milžiniškos skalės. Šerų
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UŽ DIDINIMĄ AR
MIJOS. \

STOVUUŽ DIDELE 
ARMIJĄ.

LAIMINGU NAUJŲ METŲ VI
SIEMS L. D. S. NARIAMS, "DARBI

NINKO” SKAITYTOJAMS IR RĖMĖ

JAMS LINKĮ
({D arb i nin ko” R ed ak ei j a, 
L. D. S. Centru Valdyba, 
Admi nistrdcĮjdr ir 
Darbininkai.

/

Maskva. — Rusijos Sovie
tų kongrese kalbėjo Leon Maskva. — Sovietu koii-

kadTrocki, armijos ir laivyno grėsė Lenin aiškino, 
ministęris. Sakė, kasĮ^tt^-.^udon^., Armija nebūtų 
jds karines jegbs daŠdr 'šie'- nfitžmdiha^ Nurodė, kad e- 
kia 1.595.000 kareivių. Sa- są pavojai nuo Lenkijos, 
kė, kad tą armiją nemažinti Rumunijos ir Japonijos. Su 

japonais" vėliau ar ankščiau 
reikėsią kariauti. Lenin sa
kė: “Jei reikės tai iššauk
sime paskutinį vyrą mūsų 
respublikai apginti.” (Ru
sijos c a ras'Didžiajam Karui 

iššauksiąs 
jei rei-

reikia, bet didinti ir ją la
biau muštruoti. Reikia būti 
prisirengusiems prie karo 
ateinantį pavasarį.( Sakė, 
kad svetimos valstybes ren
giančios karą pi-ieš' Rusiją.
Nurodė, kad Tolimuose Ry-. prasidėjus sakė

Sibire baltgvardie-^’^'^mį mužiką, 
prigelbstą japonai, kėsią).
‘{B ogėdišk i e j i inipe-; _ _______

AMERIKOS PREKYBA.
IVashingtoa. — Per 11 , 

mėnesių š. m. Amerikos fir
mos exportavo prekių už $-k- 
189.343.000, o importavo už 
$2.27KĮ97,000. • Pernai per 
tuos parrtieiTesius export no
ta už $7.507.729.000, o im
portuota už $5.012.424.000.

tuose
"įains 
Sake: 
rial istiški, pliešrieji žvėrys ■’ 
:uri žinoti, kad be keturių 
galybių, padariusių tarp sa
vęs sutarti vra dar penkta 
— Sovietų Rusija su Raudo- - 
■laja Armija.” Tada primi
ni 
čia i Kabarovska paėmė su ar Pfhinti su Anglija pa- 
japonų ilnrtuvaiš. “Av‘ga-,dnr.'’ta sutarti ar atmesti, 
'ime Sibire mažinti karo jė-j 
-;as l Ni‘. Mes turime ap
gailestauti, kad t(‘ii perma
la teturime,” sakė Trocki.

\

PADARĖ SUTARTĮ.

AIRIAI BALSUOJA.

'DiiMhi, Airija. — Airijos
<< kali Sibire baltSvardie-. pavesta nubalsuo-

UŽ PA TVIRTINIMĄ. 
TAIKOS.

f

t—imimm.i.-i  ..........nu' jM.1]

» ’ ''-yr
Organas Amerikos

R. K. Švento
Darbininkų Są-gpf, . '

Kaina 5

Lietuva atsikreipė į Tautų Lygą.

.GERAS BIZNIS GRA- 
BORIAMS.

Uleveland, Ohio. — Gra- 
boriu biznis 1926 m. bus ne-4.
apsakomai didelis. Taip pa
skelbė chemikai. Sako, kad 
tais metais Amerįke nuo 
kraįto iki krašto giltinė la
kios su išaštrintu dalgiu ir 
skers žmones, kaip meitė
lius; Skers ne visus, o tik 
munšainą geriančius.

Chemikai gavo ištyrimui 
visokių slapta dirbami! 
munšainų. Chemikai ištyrė 
ir visuose atrado daug nuo
dų — vadinamo fusel oil.

Chemikai sako, kad dabar 
tūkstančiai žmonių geria tą 
munšain ir palengva save 
troškina. Sako, kad po-ke
turių metų apsireiškš visuo
tinos pagekpaės- munšaino 
vartojimo.. Chemikai nuro
do, kad fusel oil prašaliną 
osvgeną iš kraujo. Oxvge- 
’ias yra tai oro dalis, kuri į- 
traukiant orą į plaučius‘įsi
sunkia i kraują. munšąi- 
vi geriančiųjų kraujuje yra 
fusel oil’o, kurs tą oxvgeną 
b- naikina. Tokiu būdu žmo
gus palengva trokšta, jo lū- 
nos pamėlynuoja.

» •

ATYVKS RAUDONA 
DELEGACIJA.

IVashington. — Suv. Val
stijų valdžia baigia derybas 
mie Įsileidimą Rusijos dele
gacijos pirkti čia maisto už 
$10.000.000.’I

STOJA UŽ RUSIJĄ.

Yonkcrs, N. Y. — Orga- 
įizuoti karpenteriai padarė 
■•atarti su darbdaviais. Su
tartis baigsis, liepos 1, 1922.

• Bclfast, Airi j.a. — Sinn 
Feinerių kliųbų buvo suva
žiavimas. Vienu balsu pri
imta rezoliucija, pritarianti 
ratifikuoti (patvirtinti) tai
kos sutartį, padarytą su 
Anglija.

London. — Anglijos pre- 
•uiPras Lloyd George užtik- 
”ino Rusijos atstovą Krasi- 
ną Londone, kad jis stovės 
už pakvietimą Rusijoę daly
vauti būsiančioj alijantų 
konferencijoj. Toji konfe
rencija bus sausio m. vidu
ryje Francijoj mieste Cau- 
nes.
ma tik iš Franci jos. Bet
Francija turbūt nusileis.-

I

MIRĖ BEDARBIS.

Waterbii)'y, (7. — Polici
ja rado negyvą J bliu Biir- 
ch’ą, 50 metų amžiaus. 
Rastas būdoj vadinamoj 
Tramps’ Kitchen, pabuda-

užrasyta buvo -už $26.000.- yota bedarbių. Anas žmogus 
000, o sumokėta $11.000.000. pasak .koronerį miręs nuo 
Ižde belikę $16. munšaino ir šalto oro.Ižde belikę $16.

 I

PARSIDUODA NAMAI.
Namai nauji ant 26 Seimyilij (familijij), krautuvo val

gomų daiktų ir garadžius dėl dviejų.(2) karų (automobilių). 
Vietų apgyventa lietuviais. Priežastis, pardavimo, savinin
kas važiuoja Lietuvon. KVeipkites:

' M. ABRACINSKAS,
187 AMES STREET, MONTELLO, MASS.

Phone 2254—R. 1
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Ne ir York.'— Rūbsiuvių 
unija padarė su kompanijo
mis sutarti, kuri baigsis 
|>ieželio ui. 1922. Tas apims 
700 firmų ir 17.000 darbi- t 
ninku.

PXŽZzV/?aS' su prakal
bomis.

Chicago,' 1^. — Dobs, Ka

lėdų dieno^paleistas iš kalė
jimo, ketina apvažiuoti vi- 

Arno^ką su prakalbomis. 
, hetru-

1 są i----------c ....

♦|» Soči j aušti L partija
* /ijkus jai® surengs maršrutą.

*

t

I ’

j. A

r

t

SULAUKĖ 65 M. AM- 
" ŽIAUS.

‘ lVashingfon. —> Buvusiam 
prezidentui Wilsonui gruo- 
džflĮPŠPd. sukako 65 m. am
žiau!. Nuo sauiso 16 d. pra
sidės vajus Wilsouo fondo, 
kuriu pienuojama surinkti 
$1.000.000. ’

ANGLAI NEPATEK- - 
KINTI.

London. — Kai Franci j a 
pasipriešino Washingtono 
nusiginklavimo koiferenci- 
joj mažinti savo submari- 
nus, tai Anglijos laikraščiai 
išreiškė dėlto nepasitenkini
mą. Rašo, kad. tas galės pa
kenkti nusiginklavimo kon
ferencijai ir kad tas Franci- 
jai neišeis geram

TYRINĖS PALAI
DOTUS.

Providence, R. I. Val
džios įsakymu bus atkasta 
du lavonu. Vienas palidotas 
pereitą balandžio mėnesį, 
antras dar 1917 m. Susek
ta, kad jie galėjo būti nu- 
nuodinti. Daktarai tyrinės 
n r iš-teisybės jie bųjvo nu- 

n artinti.
..............................................................................

“DARBINIU 
— Eina——

OTARNINKAIS, KETVEROAĮi maM 
. SUBATOMIS. '

Motains ....**.«••...».«...•**>*-
Užrubežy metams ................U. AB^hk
HnMtone Ir apylinkėj metams.,?/lį $

4 ‘ Darbininkas’ 1 - U: - 
hhk bhoadway. Boston 27,

Tęl. South Boston 6go. 7

.............. į' -.r ' I
_

' ra
. y*-. •

■ £ 

’ ' ; M
PRANEŠĖ PROJįEĮĮT^^ 

ATMETIMĄ^-
. , ‘X# - isS

------------ ■: $■ ■

Amerikos Iaikraščjaj 
svarbos priduodami.' 5

bė žinią apie atmetimųjff 
manso projekto. NęW 
Times tą žinią indėįįo ,*3 
pirmo puslapio ąpyądtyį$į 3 
Šinia šitaip skamba r ■ -Ji ;'3 

Kaunas, Lietuvą, gruod^įjH 
28 (Associated Fregs)/^'^ 
Lietuva atsakė Tautu’ Xy^^^ 
Tarybai, atmetanti Tąryb$s•••įS 
rekomendacijas ginčui 
ti dėl Vilniaus tarp Lenki- . 4 
j os ir Lietuvos. Apie tąi f ?y
žinota_šiandie, Lietuvį '1

nešime išreiškiama ąpgąil^ V 
tavimas ir prašomą, kad 
Lietuvai būtų leista savo 
sistatymą paaiškinti sekąiH ‘ A1 
čiame Tarybos susirinkimu ‘ 7

♦Jhln ’ /-

I**; ‘ ,
'į 

’ *«r •» , 1
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ŽAISLAMS.
New York. — Šiąis ašž \ 

tais Suv. Valstijų žmpgįįir 
vaikų tytėms ir žaislams i§^ ’ 
leido- $100.-000.000.

TUMAS.
■V)
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AIŠKINA NEGALĖ. 
JIMĄ.
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VISUOMET UŽSIMOKA PASINAUDOTI 
PROGA.

“DARBININKO” PRENUMERATOS KAINA

BUVO
Suv. Valstijose metams ........................................... $409
Užiaibcžy arba j Lietuvą ir Bostono apylinkėse met. $5.09

DABAR
PER GRUODŽIO MĖN. 1921 IKI SAUSIO 15,1922..

Suv. Valstijose metams............................................$3.00
Užrubežy arba j Lietuvę ir Bostone ir apielinkžje 

metams  .................  $4.00

’ SKIRTUMAS VIENU DOLERIU.
Reįškla, dabar užsirašydamas ant metą. ‘‘Darbininką” 

sutaupysi vieną dolerį.

NUO SAUSIO-JAN. 15-tos DIENOS, 1922-rą METŲ 
‘Darbininko” prenumeratos kaina

BUS
Suv. Valstijose metams .......................................   .$4.50
Užrubežy arba į Lietuvą ir Bostone ir apielinkije 

metams....................  .........................................
ČIA JAU SKIRTUMAS BUS DOLERIU 

IR RUSE ($1.50).

Paryžius.—V ok i e t i j os de
legačių a atvyko paaiškinti 
alijantų kontribucijos komi
sijai savo negalėjimą mokėti 
kont ribuciją. i V. --------- . Įy ■
FRAKCIJA PRIEŠINGA. X „„„ t nTT„ , T7 

____ .v 366 BROADWAY, 
' .WaMiigton.—> Franci jos Y .......

- Susekta, vjTiausybė atsiuntė nusigin- *** 
sandėlių Įdavimo konferencijai pra- 

Brooklyno pavogta daiktų nešimą, jog ji nesutinka su 
už_$l.000.000. Trys civiliai seki’, 
darbininkai suąrėštuota.

įSUSEKTA VAGYSTĖ.

York. — 
kad iš armijos• V

18

1

•f. ; •• ■

*■

I rugh os ’o pa s iū lynui 
submarihų klausimo.

>0

.1 ■ ' ■ S ■

Tai-gi užsirašyti “DARBININKĄ” da
bar, per gruodžio mėnesį užsimoka, ypač Šiais 
bedarbės laikais.

“DARBININKAS” buvo ir yra pigiausias ‘ 
ir t i uita minusias laikraštis darbininkams.

Užsiprenumeruok arba atnaujink prenume
rata DABAR. Tai geriausia DOFA2ŲA 5V. 
KALĖDOMS.

Siųsk $3.00 arba $4.00 šiandiena “tnoney 
orderinį” čekiu arba registruotame laiške adre
su :

“DARBININKAS”
BOSTON 27., MAS&

-Didelė išmintis tinkamai mokėti tinkamai kiekvienų
4.'ką sunaudoti.

Nesigailėk pinigų-gėiiems laikrašČams ir knygoms. 
Nei cento laisvamanių ir socijalistų spaudai*

/ *
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Siųskite $1.50, o “Perkūnas’ 0

tyt, jjems buvo pranešta apie(pas įaugtų par ištisi us metus 
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iŠ Lietuvos)
• ’i" *r <- ■ -i X*vakaras. Siur- 

įį-gadaųgiėje debfesiš 
Gr^®pen ntišiflėidęs ptlr- 

te&no Uėvys- 
iS■. Sttdšė sudejavo

tį? i įgytai raudoti! žalių
r

pnįų.pįrkiose pradėjo ges- 
Č^žibtniai. Visi ruošėsi “į 
udmpjąipas Mikųaitį. ” Tik 
ručių troboje tebespindėjo 
ųrys. Beširizdamas mėiiu- 
per praskiaidytus debesis 
itilgo pamatė senį Norutį 
Oįiii. jaunesniais palydo- 

ifąiŠ Mėltatit tamsiojo pagirio 
tekių, tuojaus jie išnyko šla- 
įįančio miško tamsoje. Paskui 
,'mgš važiųvp padvada su dikto- 
ffiĮįMtaiinŠiliis. Tai buvo deg- 
įp^Sruti.'z’Išsukę iš kelio jie į- 
EpŠbav& į'tariiių eglynų. Neto- 
«Olditeibs elksbps jie susifcū- 

ik užsikaitė katilų.
kŽti^ pritaisė dūdas ir ki- 

Į tiį"jų- įtių’: įleido į statine su 
= Dabar ‘Vyrai ėmė kū-
'/jppyiti ugnį^rinkdamiessi iš ap- 
. IvįOtd miško sausų šakų bei nu- 
y^Hvu^i.u,siuobriu. Prisirinkę 
ganėtinai ųialkų, jie apie ugie 

IdUkti saldžiojo skysti-
- jiįėlio: ’■

NK," jūs’ kūrenkite ugnį, o 
■ įŠ saugosiu; kad degtinė iiepra- 
bėgti} pw šonų, tarė Norutis į 

įsųov tri&;sųjungininkus. 
O koks tii gudras, nusikva-. 

ktpįjb dratigai, traukdamiesi iš 
įj^Šitlio blėtinius puodelius, 
r'-Ą; Khi gersim tai visi sykiu, 
Ir įįųdūie slapukas Jurgis.

Tik,”žinoma jnuju su Pe- 
t tim, l^ai^'d. ^^zasliižonai” karei- 

daugiausiai. . 
[ ^r^drėtenas. '
r judviejų kareiviai,.

[u tiesiog • 'pasisakytumeta l<ad 
įatiiai ir ganą; Vos suklypusi 
įęilkųpamJtėi it dumiat namo! 
erzino Norutis.

f-' \ ■ »• ’vL*
Mudu, tai dar nieko, atsi- 

IĮępe Noručių Petras, bet štai 
Jurgis ir į'.akis bijojo karei- 
yiaitis pasirodyti...

Bet dabar jau nebijau! 
. —Nagi kodėl? I -; Ugi .pamatysit kai po ne- 
■^ęliąi draUg su mūsų valsčiaus 
Vytais aš nuesiu ir pasiduosiu 

'įkafeivijoiT. Tegu juos bala! 
, Jąii iiusibodo slapstysis. Dar 
^-maniau, kokio amato mokytis. 
Bet kur tau! Nė dienų 

I būt ramtis^
? \ —- Nebuvai karei vijoj tai ir 
. nežinai koks ten gyvenimas...

»\ —- Tingulių maišams visur
1 .ŠUUkU, įsikišo Norutis. Aš vis 
' ■Įaip sakau. .Juk dėl manęs vis- 
' tiek. Bet dabar jūs nė. mies- 
tąn> net uč į 'Ititų kaimų negalit

■ pasisukti...
r ~~

Įtių neturėsime....... O dabar
ąe į “Ameriką” nė į ”Prūsus” 

.. ilOpabėgsi. Vistiek Šdada ar ta
rta vis sugaus, gynėsi ir Jurgis. 

• Niekus pliauški ir gana...1 
—= NO niekus, brolyčiai, ne,1 — O kad jus kur bala! nu- 

štai jaii kiti atsitarnavę sugTį-'sispiovė Norutis. Aš maniau 
* Žo,-.b Įlies vis kai zuikiai besis- kad milicijantai

vė Jonus, o mųpis ir Čįa gerai,.* 
Ar dar degtipe nebėga ? IT pa
kilęs priMo prįeataĮipės, iįjb 
ribs eme jau lašėti šiltoji ąriel- 
kėlė.

— Tai ką mat, kad žinojus 
jog; labai-pebus, jau aš beveik 
grįžčiau, nusileido Noručio sū
kius Petras. Tėtė vistiek ne- 
duos ilgai namie būti..;

— Na ką čia jūs taip besirū
pinate ta kareivi j a, kad norėsi
te, vistiek spėsita, o degtinės 
gal ir helikt. iškilmingai pra
nešė Jonas. — Sveiks dėde! ta
rė jis užšveįkiiidamas Norutį ir 
ulž'sivertė artipilnį degtines 
puodelį.

— O ir judu nežiopsoję įsir 
leiskita, gal tąsyk išmintingiau 
pašnekėsita!.. pridūrė jis iš
tuštinęs savo “porcijų.” Beg
inė nespėjo nė bėgti. Puode

liai vienas paskui kitų slinko 
prie lateko ir grįžo prie lūpų.

— Dabar kad ir “žandarai” 
pasipintų, aš nebijau, tarė Jo
nas.

i’ — Su kepurėmis išvaikytu
me, pritarė ir Jurgis.

— Man ir tik rodos peštis ir 
gana, atsiliepė ir Petras.

— Dabar kol nieko nematot 
tai jūs visi galingi, o kad jau 
jūs taip drąsūs, kodėl jūs taip 
lenkų pabūgote?

— O tu dėde, vis tik apie len
kus ir apie lenkus, spyrėsi Jo
nas. O kad būt pačldm reikė
ję.......

— Et jau manęs nepagųzdin- 
i. Aš ir ne iš kelmo spirtas. 

Buvau ir “japonskam” karė, 
mačiau ir rusų...

— Ne, ne aš nė tų. norėjau 
pasakyti. Velyk išsigerkime.

Tt Vėlei puodeliai pradėjo 
. slinkti prie leteko. Ir vėl tas 

!p.ats čerškėjimas daužomų į vie- 
puodelių, su nuolati

niais “būk sveiks” “į sveika
tų.” Degtinė atrišo seuio Noru
čio liežuvį ir jis ėmę pasakot 
apie savo prietikius b-:i įspū
džius iš japonų karo laikų. Ži
noma, neužmiršdamas šį tų ir 
pameluoti savo pusgirčiams 
klausytojams. Pagaliau taip 
Įsikarščiavo, kad net ėmė šauk
ti; “Ot kad aš tik jaunesnis 
būčiau, tai nė dabar namie ne- 
riogsočiau, užpečky besišildy- 
damas... -

— O gal ir teisybė, pradėjo

l

M ŠįMį b: iųfiĮį-
ųti ę|ttj Įh^ytictąrį vadu

■' Tuojttus buyb Suimti, dar 6 
slapukai? Pąrkviėsiasąi seuiū- 
nąs, ,bįjodainas sųsifaukti pa
baudos njŽ rabakšo leidimų,, ty
čia plūdo siistrinkiisiuosįųs. Gi 
musų slapukui bei pabėgėliai 

dumblus. . ‘buvo nusodinti į paragintas pa-
— Tai ką jūs lenkų nebijosi!, ■dvadąs. '' ' .

kad jūs nuo itiūsų taip tėršiat, > 
— erzino Girniaus draugas Pet- 
kutis. ~

— Na kai matau tai jūs jau 
gerokai įsitraukėte, o svečiams 
riė nesusiprantate pasiūlyti 
“kaldinęs,” — uižisiminė Gir- 
nit$. Ką darysi — reik duot. 
Įsilinksminę svečias prisipaži
no, jog jiė numanę kad čia ga
lima bus užtikti tad pakeliui ir 
užsuko.

— Ar tai jūs dar toliau kur 
keliaujate? paklaudė Norutis, 
norėdamas kuogreičiausia atsi
kratyti, neprašytų svečių.

— Nagi į Ožnugarius pas 
Juodaitis. Ten rabaksas šį va
kar.

— Ar rabaksas ? Negalimas 
daiktas. Juk dabar kuogrei- 
čiausiai uždrausta daryti koki 
nors.pasilinksminimai be val
džios leidimo. Ir mes visai nie
ko nežinome...

— Na, o mes jau esame už
kviesti, ta dabar ir einame.

Narutis pasivadinęs sūnų lie
pė vadintis1 juos greičiau į ta 
rabaksų, o ne, juk visai mums 
šiiapso neliks — aiškino jis. 
Sūnus sutiko ir garsiai jų pa-

raudbfiuodtini. įrife u^

Kad jus kųr šimlas tai dąitiš-' 
gųSijiipt! pyko Joiias, sveikin
damosi su ateiviais.

. ' — Aš net į balų pargriuvau, 
— tarė Jurgis, valydamasis 
dumblus.

dėl savo giminių itšiąipdrąu- 
gų tai Waijpw'‘ .jaiįptM 

(“Perkimų.” tGavę^ žmogus 
iaikra^Ui galės ■ linksmai 

jiMeisti Kalėdų Švente, 
‘ LaikrąštisFerkūnąs? ’ yisus 
mĮlfiid-^itts pralinksmina,' var
gšus pagdfldŽįą, siratas surapii- 
riaj ’ nusidėjėliams paturimu 
duoda ir pikčiurnas tiž piktu
mą pabara. Todėl visokie, mu- 
liūdeliai, vargšai siratas, nusi- 
|dėjeliai ir pikčiurnos įsi-gyki-

■ «(»a» u TjĮft

.—Tai tau, tarė Jonas į Jurgį 
su Petim, judu norėjota tai ne
tikėtai ir pakliuvota kaliūzėn. 
Visai be jokių rūpesčių!.-.

J Jau švitokai jie išsijudino iš te" kud greičiausiai laikrašti 
Juodaičių, lydimi dvylikos mi- “Perkūnų 
licininkų, kurie su ypatingu at-^ti nuo sąvo nelaimingų ydų. 
aidėjimu saugojo Girnių. Ma-

to plėšiko atsilankymų. Rytai 
jau raudo, kada jie važiuodami 
vieškeliu pro Narutį pamatė iš 
pagirio išvažiuojant senį Naru
tį sn savo skystimėliu. Prity
rę milicininkai tuojau pasilei- 
'do į pagirį ir sučiupo išsigan
dusį jį degtindarį. Pasiteisinti 
nebuvo kaip. Tad sustačius 
protokolų ir paėmus svarbią- 
sias bravoro dalis, milicininkai 
grįžo apskrities miestelin, 
džiaugdamiesi savo grobiu.

J. Paukštys.

lankysis.
PERKŪNAS

366 Brdadway,
Boston Ž7, Mass.

*“ 1 . « • •

PUŠIAUSKELIAI (Šakių 
apskr?) Šio kaimo ūkininkas 
Mockeliūnas» turi di] sunūs. 
Vienas dar nesenai parėjo iš 
‘ ‘ Prūsų, ’ ’ parsinešdaiųas daug 

; pinigų, bet nemažiau ir ištvir
kimo... Iš pradžių tėvas matė 

f tik jo turtus, tad ir pavedė jam 
Ul ’ .'gyvenimų. Bet naujųsai šeimi

ninkas tuojau išvaikė savo tė- 
i vus ir brolius.' Gi jis pats nuo- 

Ir štai vie- 
kama- 

ros durys ir padegta tvartai.: 
Šeimininkas vos nesudegė. A- 
pie padegėjus tegalima vien 
spėti, gi teisme .peįrodysįj, nes 
prasikaltėlių niekas „nesugavo, 
O kadir teismas susektų pade- 
gėjuų, jis turėti} paselgti netei
singai, nes tikrasai kaltininkas 
yra prūsų išminties prigėręs 
’gaspadorius,.

LDS. N. Y. ir N. J. APSKRIČIO 
VALDYBA.

Pirmininkas — A. Kazlas, 
56 New York Avė., 

Newark, N. J.
Viėe-Pirmininkas — P. Rupainis, 

30 WarwiekvSt., 
Newark, N> J.

Raštininkas — A. J. Dymta, 
222 So. 9th St., 

’ Brooklyn, N. Y.
Organizatorius — A. Mierninkas, 

10 Harrison St.,
- Paterson, N. J.

t.

«

i

'klausė:
— Okelinta dabar valanda?
— Devinta baigiasi.
— Na tai jau ten bus pats

karštis. Na, o mes ar eisim, P®-.'iat" raišio'tvarte ’' 
klausė saviški,. Jau laikas! Irj^S k
mirktelejęs draugams issivadi- * ,,llrra h„
no juos į Ožnagarius.

— Kas bus, jeigu mus apgau
site? paklausė Jonas beeinat.

— Kam .mums apgaudinėti, 
kad mes tikraiausiai žinome. 
Juk mus kvietė Juodaičių mer-. 
gos ir mes einame Ožnugarių 
“piemenims” kailį išpilti, tarė 
Girnius išsiimdamas storų rap- 
ninkų, kurio gale buvo diktas 
švino gabalas;..

štai ir Ožnugariai. Rabakso 
ištiesi} “ būta, Įėjo. Neužilgo 
Girnius pradėjo “mandrauti” 
ir susikivirčijo su muzikantu. 
Kilus peštynėms Girnius su sa
vo prityrusiais palydovais pa
leido apyvarton savo geležim 
kaustytas lankčiasias šliaukus 
ir rapninkus. Girniaus tre.jybe 
laimėjo. Supiaustyta armoni
ka ir išvaikyta neprisiruošė 
Ožnugarių vyrai. Rabaksas 
būtų tuojau užsibaigęs, bet čia 
atsirado vienas vaikinas geras 
Girniaus pažįstamas ir viso
kiais būdais stengėsi ir sutai
kinti besisklaidančius vyrus. 
Nesant armonikos, jis ėmė pri-b 
sidėjęs poperėlį prie šukų grie-jtyk laikrašti “Perkūnų.” Kad 
žti, it ant smuiko. Kluinpako- visi tavo namai butų linksmi 
jis vėl subildėjo Juodaičio pir- parsitrauk viena numeri, o ne- 
kioje.

Tuotarpu lauke pasigirdo ar
klių driumbėjimas ii- garsi ko
manda “Aplink prie langų! 
Ir tuoj praviins durims, įšoko 
apskrities milicijos vadas šit 
savo padėjėju ir sušuko: “llatl- 

Ąapb’tom. Ana jau Vilkų sla-' —Cha, clia, clia, — nusikva-j kas aukštyn! Stoti eilėsna!”— 
'pųjuuns ir nusibodo ir po nedė- tojo Girjiius, na, o kur dingo toliau įsakinėjo vadas išbąlu-

t ; r

t

NAUJIENA LIETUVIAMS 
AMERIKIEČIAIS. '

Neseniai atėjo iš Lietuvos 1-inas 
numeris Tautinės Kultūros ir 

: Pilnutinio Gyvenimo Žurnalas 
“RŲOMUVA.”

Siųsk tuojaus 75c. “Darbinin
kui” o gausi “RUOMUVĄ.”

“DARBININKAS,”
366 Broądway, Boston 27, Mass.

ibi' :

Firtį 
ina ir "

nal5e|hitųj

KALĖDQŠ, NAUJI' METAI, geriausia proga savo šir
dingiems'liuke jimaniš išreikšti ir grąžia dovanėle juos imi-

• ‘'lt#

žinai sustiprinti. X
, DOVANA DOVANAI NELYGI. j;

Prietelybes lyšiai vien minčių pašaulyje susimezga. Gi ji 
jų ųebyliis, visad širdin kalbąs draugas — grali haūdhjga j! 
knygai. !

, Čion paduodame kaikurias knygas labai tinkamas Kalė- j j 
doms ir Naujiems Metanls: - n
“MILIJONIERIAUS UŽRAŠAI” ..................
“KATALIKŲ TIKYBA” (audeklo apdaruose)

Pop.ieros apdaruose ......................
“KRISTAUS. SEKIMAS”.................. ;..........
“ŠVENTŲJŲ GYVENIMAS” ■....... ................

MALDAKNYGfiS.
, RAMYBĖ JUMS—brangios odos padūks. apdarais.. 
RAMYBĖ JUMS — kailio apdarais....... . ..............
RAMYBĖ JUMS — audeklo apdarais .................. .
ANIOLAS’. SARGAS Juodais fcpd.......................... ..
ANIOLAS SARGAS —juodais minkštais apdarais... .1.75 < 
ANIOLAS SARGAS' juodais apdarais .....................$1.50 J
DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ — juodais minkštais apd. $1.75 .< 
ANIOLĖLIS (baltos’eeUuloid. Apd.) ............  $1.75 '
ANI0LĖLIS (juodais Suinkštais apdarais) .................$1.50 '
MAŽAS NAUJAŠ AUKSO ALTORIUS .................    $2.00 ;

Be šių dar turiine labai daug gražių ir naudingų knygų, j 
Užsakydami, adresuokite'

DRAUGAS PUBUSHING COMPANY,
2334 SO 0‘AKLEY AVENUE, QHICĄGQ^ ILLINOI& :]

..«••«• $1.50 
•.. a •. $1.50

»••»••. $1.30
...........$1.20
....... $3.50

«

..
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“VANAGO” TĖVAS 
PAKLIUVO Į PIRTĮ. .

‘/Vanago” Tėvas buvo Chi
eago je (ant Bridgeporto) pa- 
——    > >i !■■

-

. (

M

, i

1

7

I

1

>

1UZSIRASYK
“DARBININKĄ” ~ ‘‘DARBININKĄ

! Dabar geriausia proga atnaujinti arba tiŽ^irašy'ti “DARBININKĄ,” kuo-
[ met prenumeratos kaina numažinta vienti doleriu. Tų'daro tie, kurie nori 
! ir moka taupyti. ’ . ' , ,
J Štai kų rašo vienas iš daugelio senas “Darbininko” skaitytojas:

(. Gruodžio 9, 1931, Cleveland, Ohio.
GERBIAMA “DARBININKO” ADMINISTRCIJA:

Pasinaudodamas proga ir dovaua teikiama Siame mėnesyje siunčiu $3.00 už prenu
meratų. Siuntinėkite maų “Darbininkų” per visus metus po 3 sykius į savaitę. Aš 

. esu senas “Darbininko” skaitytojas ir labai man jis patinka. Skirtis su “Darbinin
ku” niekados nemanau. Nors dabar su pinigais sunku; 7 nienesiai kaip nedirbu, bet 
šiaip taip sukrapščiau $3.00.

Mūsų kolionijoj dabar streikuoja pieno išvežiotojai ir žmonės bėdavoja, kad bega
li gauti pieno vųikams. Streikieriai vaikščioja po stubas ir gandina gyventojus, jeigu 
tik pir^s pieno.

Tai tiek Šiuo sykiu.
Linkiu, kad “Darbininkas” pasiektų kiekvieno lietuvio namuė Amerikoje ir Lie- 

voje.
Su tikra pagarba, JONAS MlKELIONIS.

h<

««

į “Ameriką” ne Į ”lJrūsus
Pinigus siųskite šiuo adresu:

ii

366 BR0ADWAY,

I 
t 
i 
•

ti)o jono komponuos 
Gausiu qrveh

Tąi-gi raginame visus Amerikos lietuvius užsirašyti vienintelį darbo žmonių 
laikraštį “ Darbininką ”jsau, savo giminėms ir pažįstamiems čia ir Tėvynė
je Lietuvoje gyvenantiems.

Prenumeratos Kaina Dabar:
AMERIKOJE metams................................................. $3.00

Į LIETUVĄ metams

t

-Bet kad mes nė teisių jo- > pėjo nė nuo kelmo

negali!nusileisti .Jonas, bet...

j

tw

ov onvEKiu v

o

Tuo tarpu pro miško šlamė
jimų pasigirdo šakų traškėji
mas.

— Ką gi jūs čia dirbat, laido
kai! sušuko kažkas iš eglyno. 
Bildesys ir šakų traškėjimas 
padidėjo’. “Žandarai” — pa
manė musų slapukai ir pasilei
do į elksnų. Senis Norutis nes- 

i atsistoti, 
kai tuojaus pamate iš eglyno iš
bildant žinomų apylinkėje va
gį ir plėšikų Girnių su kitais jo 
kaimo slapukais. Jų būta tri
jų.. •

SUSTOK IR SKAITYK!

Jei nori sužinoti apie įvai
rius pasaulio atsitikimus, skai- 

1 I -» * ■ ♦ z r -r^. t — « « t 1

Isigailėsį.
[ J$igu nenori nusidėti Perkū- 
l'nui dievaičiui tai užsirašyk 

,, sau, draugams, arba Užrašyk į 
Lietuvą savo gimininis, kaipo 

'Kalėdų dovanų. Kainų metams 
$1.50; pusė metų 85 centai.

“PERKŪNAS”— Cha, clia, cha, — nusikva-
>, na, u Kur dingo ( wuau puis.mvju v«uas įsūniu- ggg Bl*0adwaV

liai žada pasiduoti. tavo kiti pagalbininkai?.. Tai šiems rabaksininkams. ' Boston 27 Mass
--Gali eit kad noii, nusispio-dar bailiai! —Parodykit pasus!.. O čia ’

1 I
1 -■ ._______________ ________________________________________________________________________________
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1 d. sausio, 1922 m.-irabažnytinėJ »«Wi 
tuojaus po antrų žv. KyJeČiiH^
mi pribūti visi, nariai ant susirinkimo, 
nes bifs Užduotas. raportas 13 buyr 
apskričio suvažiavimo. Talp-gL-atslvė 
klt nors po vienų naujų nadAUĮta!

tik ir žinome į _ 
j&ų ęfenia^ ^mdotak,", f' \ 

; Bagočįus pakartoja kun. Dr. 
česaičįokalba.- 
> Ręižolmcijbs priimtos taip, 
kaifi jos $ttyo parašytas.

" ;'rt ^žečiąs posėdis. ,
Perskaičius dalyvių vardus 

Skaitomas protokolas pirmos1 
‘diepo's,

,.r Dalyviai pastebi, kad nevis- 
kas nž^ėkorduota. Tarpe smul
kesnių. pataisymų 'buvo vienas, 
svarbus kų gerb. kun. J. Ambo- 
tas pastebi, kad turėtų būti už- 
rėkorduota: tai yra, kilęs, inci
dentas kur buvo įžeista Lietu
vos neprigulmybė ir jos atsto- 'Lietuvos valdžia neturi teisės 
vas. , to daryti.

• Sandariečiai" sukėlė kačių Mat įsakyme yra pažymėta, 
koncertų ir pavartoja netinka
mų žodžių.

Smarkiai pasiginčijus dėl 
šventos ramybės katalikai suti
ko, kad tų, kurie reikalauja, 
kad incidentas Jnitų užrekor- 
duotas pažymėtų vardus proto
kole, o patį incidentą apleisti. 
-Sutįko^visi.

Vedėjas visgi leidžia balsa
vimui ar incidentų rekorduoti 
protokole, ar ne. Katalikai tu 
dėdami omenyje, kad užrekor- , ~ 
davimų incidento protokole jų j J “ 
vardai bus pažymėti, didžiuma Į pnn j 
susilaikė nuo balsavimo. Baisa- 
vo tik 10 už pasiūlymų, o prieš 
17; susilaiko nuo balsavimo 12 

' Tuojau A. F. Kneižys klau-

$a ^ab^?Wiwint surašo negįaMma nie-i
^rtr &omė foljį, ų^nrinksi^ita pradėti? *

:§kąįto valdžios rįsakynių.re-Į 
gistruįti; - *• ’ • . .

‘Tanią valdžios įšaldyme yra pa- w. : .
Įžymėta’kokįų/metų piliečiai tu- GR/AND MICH.
•’ri būti registruojami, ir kad to- lds. 93 kp. ‘mcaėsinis susirinkinjus 
Irip -ft'fili hnfi nnšnnkti T lvy^’Banę<W5-> 2* «Į -ĮRlSlo, 7t30'V(H.įae gaii- nuu pašaunu įnecnyos.|vakarei Sv. Petro n Povylo parapijos 
kariuomenėn. - I svetainėje. Visi norM maionekjte

iš Bnlrimorc kn- nebūti paskirtu Idlkp. neS turim daug 
nazausKas is Dųiumore, ku i Syarbhj reikalu aptarti. Taip-gl at

ris kaip sako buvo priverstas | atveskite ir naujų nartą,« 
kraustytis iš Lietuvos už bol-l & Kviečia Vaidyba.
ševikiška agitacijų "sako, jog. nrrTn aztn tt t 
“negalima versti registruotis,! vJllvAyU, 

tbet palikti liuosnariai, nes visi , J-“- “ m®e’lnla t“kln-
\ j. ,, kftnaą įvyks ketverge, 5 d. sausio, pa-
bljo mirti/ . prastoj vietoj. Visi nariai prašomi

Dr Bacevičius. ^pažymi, kad susirinkti ir naujų nariu atsivesti pri- 
toki registraciją neteisinga irfta’afiytl.
__. _ _ . . - - J f

to daryti. " ’ h CHICĄGO,*ILL.
^nciL į na, rv j m c jk* pa*y mc tei, Į LDS. 57 kuopos .'irUkiCsInis susirln 

jog neužsiregistravusieįį bus kImns įvyks- nedaioj, i <1. sausio, Nek. 
’’ ° ĮV. . ° *n. Pras. parapijos salėje, l-md vai. po
baudžiami. . piety. - Vist nariai Slrdfngal kviečia-

Gerb. Atstovas pastebi, jog mi atsilankyti ir nepamlrškltę atsives- 
nebus registruojami Rusijos ar ti nauju nariu.
kitos šalies piliečiai, bet tik Lie ------- ----- -—
‘«vos. t PHILADELPHIA, PA.

Vinikas aiškina; kad visi lie-1 LD3. 78-tos kuopos mėnesinis susi- 
tuviai iš Lietuvos atvažiavę | rinkimas ivyi& nedeiioj, 1 d. sausio, 
. - -i-*:- r - i -I tuojaus po sumos bažnytinėje salėje,skaitosi piliečiais Lietuvos ir I visi nariai malonėkite pribūti pasklr- 

visus tuos paliečia tas įstaty- c« lan<u, nes turime daug svarbiu rei- 
• I icnhj aptnrtl. Atsiveskite ir nauju namas. I r-iij.

Imta svarstymui Aukso fon,- -—.-------- -
do klausimas. ' . ' EAST0N, PA.

Tame ^klausime plačiai kalba lds. 40-tos kuopos mėnesinis sust- 
rvis Sirvydas nurodo tokio I rinkimas {vyks nedėlloj, 1 d. sausio, 

i „ . • , ..... tuojaus po sumos šv. Mykolo parapijos
| fondo reikalingumą ir kaip JIS svetainėj. Visi nariai malonėkite prl- 

v ( turėtu būti sutvarkytas. Į būti paskirtu laiku, nės turime daug
Po kelių dalyvių kalbų vien- svaijblt? re?ka1’ aptartk atveskite ir 

balsiai nutarta toki fondų steig- n&U ”al __________
ii ir vi«j kontrolę pavesti Lie- BRIGHT0N) MAgS-

. jj 22 kp, mėnesinis susirinkimas
Besvarstant pastarąjį klausi- Į įvyks pėtnyčioj, 6 d. sausio, 7:30 vai.

. _ Kviečia
me visus narius ateiti. Taip-gi atsi
veskite Ir nauju nariu.

Kviečia Valdyba.
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LDS. 92 . kp. Montrealyjė^ K^ > r J 

nadoj, sveikina brolius dartJfaf& 
kus ir seseris darbininkes. LDS. ? q 
nnrins ir vp.liin. Iniminan ’Mirti-iii

' • vkupe jri KOiJFZRBNCUA/rt® VjittaįMTŪrie 
" - NEVŲ YORKE svarstyti pripažinimu Lietu-

- • ■ /’ Voš;tai nuims, nereikiąnei'Liė-
^Daa?biiUnkoj r Od^tiĮpo

pfddžia buvusios Amerikos įie- 
h TTiviij veikėjų konferencijos, 

lapkričio 30 d. ir gruodžio ld.
/ & m..Jfųty. Yorke, ’ 17_
/; > Duotas įnešimas, kad korife/ 

^enčijai tinkamiausias vardas
* yra “Amerikos lietuvių veikė- 
: yį konferencija New Yorke. ’ ’

Sandariečiai pninkšfė, spardė
si ir spyrėsi prikergti žodį.“an-

* tra”. Jie jautė; kad Vileišiui 
bus smūgis.

Jie norėjo pažymėti Piliečių 
' Sųjungos gimdymo laikų. •

Nepasisekė. Didžiuma suva- 
žiavusny veikėjų priėmė varda: 
‘ ‘ Amerikos 'Lietuvių Veikėjų 

, Konferencija”. ■ Tuomi baigėsi 
pirma sesijų.

Po pietų veikėjai susirinko 
daug stipresni ir linksmus. 
Sandariečiai grupuojasi ir ka
žin kų tokio paslaptingo karš
tai svarsto. Atidarius konfe- 
ferencija Sandarietis Račkaus
kas įteikė prezidijumui raštelį; 
bet prezidijumas jo susirinku
siems neskaitė, o tik leido p. 
Ivaškevičiui sandariečiij vardu 
padaryti pareiškimų. Tasai 
So. Bostono nejudinamo turto 
agentas, karštas sandarietis, di
dvyriškai atsistojo, kad gi pra
dės rėkti: “mes, mes sandarie
čiai reikalaujame; kad pirmiau
sia butų svarstoma Piliečių Sų
jungos klausimas, - nes jei mes 
čia nepripažinsime- tos Sąjun
gos kaipo valstybinės organi- ’ 
zacijoSj tai kam mums čia ąr sė- 

. dėti. Mes sandariečiai galėsi
me važiuoti į namus. ”
'.Kažin kas iš veikėjų atsilie

pė: “važiuokite, Važiuokite,
* joi jums nerupi Lietuvos reika-

•lai.'”: .
Prasideda svarstymas pa

duoto pareiškimo. Kila smar
kus ginčai. Didžiuma veikėjų 
sako: “kaip čia galima daryti 
kokį išėmimų bi vienai sriovei 
Mes suvažiavome ne srioVinius 
reikalus svarstyti, bet grynai 
Lietuvos.” «■___ «

Tame klausime kalbėjo ga
na daug veikėjų. Kalbėjo ir 
pats gerb. Atstovas Valdema
ras Čarneckis pabrieždamas da
bartinį stovį Lietuvos ir pažy
mėdamas, kad dienotvarkė sus
tatyta ne be apgalvojimo ir ne 
vieno asmens ir pirmieji dierio- 
tvarkio punktai yra vieni iš 
svarbiausių ir turėtume juos 
pirmoje vietoje svarstyti.

Dienotvarkė buvo tilpus lai
kraščiuose.

Po. gerb. atstovo kalbos visi 
'veikėjai karštai ploja, išskyrus 
kelius sandariečius.
, Račkauskas bado Ivaškevi
čių į pašonę ir kužda į ausį, 
kad imtu balsų ir kalbėtų.

Tsai pasiima balsų ir kad 
pradės rėkti visų gerklę. Išro
dė, jog ne visi namie pas jį. 
Tarp kitko štai kų jis pasakė: 
1‘Jeigu mes dar nesame nusis-
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ir > esu
kas tvaijkoje. Taigi r sBndarie- 

dųk^* prųl6įst&^;vaiaįdi

Į Visgi balsuojant • dvidešimts 
dfiyynįųįa.vĮ)aįsais prięfc £$ w 
tarta, laikytis’ .patįęktųjo die- 
noivarkio. * ' v

• Negaltaia praleisti nepažy
mėjus A. B. Strimaičio. Jisai 
viekai pareiškė, kad - ‘ar kas 
■prašys, ar ne balso bile klausi
me aš’ neduosiu.. Duosiu tik 
tain, kuriam aš norėsiu.” 
„ Tai žodžiai Strimaičio ir jis 
tų laikėsi visų laikų.

P. Petrauskas, kuris prašė 
po kelius kartus balso, negavo 
nes jis mat ne S'anęlarietis. Ka
da jau visi sandariečiai išsikal
bėjo vedėjas Strimaitis' susi
mylėjo ir arft Petrausko. 
Sako: 4 ‘ kalbėk dabar ’ Pe
trauskas pasistojęs ir sako: 
“pasikark dabar su savo bal
su.” ,

Kalba gerb. Atstovas V. Čar
neckis apie nusistatymų dėl 
Vilniaus ir apie pripažinimo 
; sietuvos de jure.

Tuo klausimu kalba visų ei- 
ė dalyviu.

Račkauskas sako, kad nėra 
reikalo rezoliucijų, nes nieko 
nereikš.

Gerb. Atstovas nurodė: kad 
tinkamos ir gerai apdirbtos re
zoliucijos labai daug reiškia.

' Kun. Dr. Cesaitis tuo klausi
niu kalba gana plačiai nurodo, 
kad atstovybė turi daugiau in
formuoti visuomenę ir tt. 

Ivaszkewicz kalba apie Vals
tybinį aparatai Jo kalba su tuo 
'klausimu visai nesirišė.

Lazdynas kalba apie žirnius 
ir kopusius ir pakartoja, nors 
>ir kitas žodžiais, Ivaszkewicz’- 
iaus kalbų.

Labenašv’ nprtįb, jog reikia . 
daugiau rašyti anglį} spaudoje i 
apieLietuvų.

Mikolainis apie pilietyščių « 
skirtumų.

Petrauskas —. apie ekono
miškų susivienijimų.

Vilniaus Lietuvos sostinės 
kĮausime dalyviai maiž; daug 

;šiaip išsireiškė: •
, Mikolainis — “kad apginus 
įr atgavus Vilnių reiks pupų, 
.kuriomis iš kapojus lenkams a- 
kis.”

Dr. Klimas klausia atstovy
bės ar Hymanso projektas pri
imtas, ar ne?

Gerb. Atstovas atsako: “ats
tovybei nėra žinoma it nėra ga
dina manyti, kad toks projek
tas butų priimtas.’

Kun. V. Slavynaš pataria iš
reikšti užuojautos žodį Lietui

‘ —* * ,y j,.— -i ~v~

Sandariečių Živatas aiškina, 
kad Lietuvos laikraščiai rašė, 
jog Hymanso projektas jau 
priimtas.

A. F. Kneižys paklausė ko
kiame laikraštyje ir numeryje 
Živatas tokį pranešimų matė.

Stalas Kneižio paklausimų 
suvalgė ir sandariečiai dau
giau apie laikraščius neprisi
minė.

Širvidienė aiškina apie Pilie
čių Sųjunga

Vinikas kalba apie> sudary
mų viešos opinijos ir savo kole
goms tvirtina, kad Hymanso 
projektas nėra priimtas.

Lazdynas prašo atstovybės 
paaiškinti' apie bambų, kurį 
sprogo Galvanausko kambary-įsai pažymi, kad bonų be palu- 
je ir dalyvis tuo remiasi buk kų nėra galima išleisti ir tokių 

į Nepavydėjo jų nė Cesnulisfldymanso projektas priimtas.
Vinikas paaiškino jog- bom

bos nematė ir kad tuo nėra pa
mato remtis, jog Hymanso pro
jektas priimtas.

Ateina ir rezoliucijų komisi
ja-

Patiekia rezoliucijas Lietu
vos de jure pripažinimo klausi-1 
mu ir Vilniaus klausimu. | _ 

taip .buvo girdėt kalbant. Nuo ? Lazdynas- duoda pataisa, kad 5 Registravimo lietuvi ų gyve- 
Vinilco daugiausia gavo “pipi- vietoj “antraji Hytnanso pro-’nančių- Amerikoje klausimu

svarstyti pripažinimų* - Lietų

LIETUVOS ŽEMLAPIS.
Kaina 75 Centai.

Tai naujausios laidos 
žemlapis ir kiekvienas 
lietuvis turėtų. įsigyti. 
Sulankstomas ir apda
rytas puikiais viršeliais.

a

•*

Didžio Išlankstytas
26i/2x33i/2

Sulankstytas 
6V2x9%.

J Galifiaa gauti

• teDAIiJiININKEf,, 

$66 Broaduay, ' 
įBoston 27, itase. 
'I ... .

tuvds; nei atstoVoJ- - : * /
Po tokio išsireiškimo, pir- 

miųusįa,K.‘ Cesnulis . smarkiai 
užprotestavo už tokį, LietųVos 
Meprigulntybės įr ioš atstovo 
įžeidimų, ir ‘suriko: ‘‘Lauk i§- 
davikej Jauk!”

Po to incidenta prasidėjo vi
sų eilė teisinimų iš sandariečių 
pusės. Incidentas /pasibaigė 
tilo, kad Ivaškevičius atšaukė 
nors ir labai nenoromis. Labai 
keista, kad sandariečiai dar-ne
pasitenkina teisinimu išdavi
kiško išreiškimo konferencijo-i 
je, bet smarkiausiai gina jV ir 
spaudoje. Štai “ Sandaroje r No. 
50 sandariečių pirmininkas V. 
K. Račkauskas pliekia^ilgiausį 
straipsnį jo apgynime.

Račkauskas skaito ta “mą
žta tagidentu. ’ ’ 
! Jis rašo: “Vienam sandarie
čių, pil. Ivaškevičiui žinant 
bendrojo valstybinio ( darbo 
principų, paslydo, taip sakant, 
(liežuvis. Praprastas lapsus lįn- 
guae, pasitaikąs visiems ir vi
sur.”

Toliau Račkauskas pakarto
tinai nori užginti, buk Ivaške
vičius nekalbėjęs vardu San- 
daroS4

Taip, Ivaškevičius pats pirm 
negu pradėjo kalbėti pareiškė, 
kkd “m£š Sandariečiai ir Piliei- 
čių Sąjungos atstovai reika
laujame svarstyti Piliečių Są
jungos klausimą pirmiau, negu 
pradėsime kitus.”

Beto, skaitytojai jau žino, 
kad Sandariečiai7 atvažiayo į 
konferenciją kaipo sriovės ats
tovai su įgaliojimais. Jie net 
norėja, kad” rinktu, režoltacijų 
komisiją nup sriovių. Taigi 
čia. pasirodo, kad sandariečiai* 
yra tikriausi veidmainiai, me
lagiai ir provokatoriai.

Iš visų laisvamanių tik vie
nas Bagočius neva pasmerkė 
Ivaszkewicz’ių, bet ir tai la
bai diplomatiškai.

Sandariečiams jau perdaug 
liežuvis slista, o ypač Ivaszkb- 
wicz’iui.

Šis paslidimas nėra ląp3US 
iinguae, bet paprastai judošiš- 
kas paslidimas.

Besirengiant patikti, buvusi 
atstovų Vileišį. Bostone Nutė- 
riotų draugi}, susirinkime vie
nas. iš dalyviu priminė, jog rei
kėtų prie priėmimo pakviesti 
ir L. L. Paskolos stotį (katali
kų sutverta) kad parodžius jog 
mes mokame bendrai veikti. 

Beto ir atstovas vieno ar ki
to komiteto gali nepripažinti ir 

/neduoti įgaliojimo pardavinėti J vos valdžiai už jos darbus, 
bonus. °A:—-:x,~
(Mat tuomet buvo skelbiama, 
kad kiekvienoje kolionijoje ga
lės būti tik po vieną stotį.)

Tuomet Ivaszkewicz, taip su
riko: “jeigu atstovas Vileišis 
i'inus (suprask nuteriotų drau
gų) nenorės pripažinti, tai'te
gul eina į peklą su visais bo- 
nais ir su Lietuva?’ 
/ Ar ir čia lapsus Iinguae? 

- - Beto, Ivaszkewicz prakalbose 
So. Bostone yra agitavęs už 
prijungimų Lietuvos prie bol
ševikiškos Rusijos ir gyrė jų 
valdžią* ir tvarką.

Bet grįžkim prie konferenci
jos. Laisvamaniai už K. Ces- 
nulio drąsų nesigailėjo “gra
užiu,komplimentų,” kurių spau
doje negalima talpinti.

’ apsiginimui,
Į Dalyviams aprimus duoda 
įvėjo Vinikas už betvarkę. Bu
vo girdėtis kalbant, kad. už be
tvarkę reikėjo duoti daugiau
sia Vinikui, nes sako jis pri- 
kurstęs sandariečius statyti to
kį reikatavimą.

Kiek tame tiesos nežinau, bet

n

šia vedėjo ar jam lehlaUie po- taV0fi Atstovybei.
v , *ii • i • , * - • i lil.u.'l i ivjks uei n.veiuj, o u. sausio,
sus tų dalyvių, kurie stovėjo ,ma aįęį0 įr rezoliucijų komisi- vakare Lfetuviij Svetainėje.
uz rekordavimų incidento pro- ,ja Klausimas delei kario gąiė-

---- Susirinkimas n prezi- jQ j^i daugiausia triukšmo,

sedižlio pereiti ir surinkti para-
’ - - - - • I

»

Vinilco daugiausia gavo “pipi-

4,
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narius ir velija laimingų Nptiljjį 
1922 Metų. Sveikinam 
“Darbininko” skaitytojus. Prą^T’.' j 
dėkime su Naujais 1
griebtis katalikiškos spaudos taš ?“ 4 
glaustis į organizacijas einančias- Ut/ »• 
no Kristaus vėliava. ’ 'r ■"■ha-;*
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po Kristaus vėliava.
LDS. 92 kuopos valdyba;, 

Montreal, Kanada.
K l 4.... -_ _ »
’ ‘ 1
m

»’ *

Visų LDS. Conn. apskričio kuopų " 
domai.

tokole. > 
dijnmas leidžia ir tas padaryta".

Pasirašė šie: ’
Kun. Dr. I. Cesaitis, J. Tumaso- 
nis, A. J. Valdfitiejus, kun. J. 
J. Kanląkis, M. T. Daukus, A: 
Užumeckis, kun. N. Petkus, J. 
Caplinskas, K. J. Krušinskas. 
kun. J.,Ambotaš B. Vaškiutė, 
kun. J. Petraitis; J. Butkus, 
kun. J. J. Jakaitis, kun. V. Sla
vynas, A. Stakhys, K. Vaške- 
Vyčius, P. Molisl, J. B. Šaitanas, 
'Adv. .J. B. Brėfiza^K. Geshulis 
-ir A; F. Kneižys.

1 Einant toliau vienas iš daly
vių duoda'pasiūlymų, kad ve
dėjas A. B. Strimaitis neįstengy 
damas palaikyti tvarkos užleis
tų vietų savo pavaduotojui.

Už pasiūlymų balsavo 19 
prieš 20. Pasiulvmas atmesta. į 
Toliaus sekė Pres os komisijos p 
raportas. Poto einama prie die
notvarkės.

Pirmiausia kalbama 
lenkų terorų Vilniuje . 
klausimų išnešama rezoliucija. į 
- Kad išneštos ««oliucijosileiZli“au^ia 
duotu gerus rezultatus konte- r- - - - v
rencija nutarė jas pavesti Ats- jJUV0 pakeltas apie 25 metai at-

J

tąi yra Piliečių Sąjungos klau-
simas, konferencijos dalyviai NEW YORK, N. Y. 
beveik nė nesvarstė, bet užtai LDS* ^mėsinis susirinkimas 
3 r.-ilmuU rmlrnitnvn wnlin Hvyks nedeli°k 1 d- sausio, tuojaus 6 valandas prakaitavo iezoliU-ĮpO sumai, antrą valandą pb pietų baž- 
cijn Komisija ild priėjo prie nytlnėje Svetainėje 556 Broome St. šla- 
kokios nors rezultato. rne susirinkime turėsime daug svarbių

Perskaičius rezoliucijų daly- (,eikallJ aptarti
viai pažymi, kad Gynimo Pas
kolos klausimas buvo .apsvars
tytas ir net padarytai "nutari-* 
mas, kad bonai butų ir po $25. 

't Rezoliucijų komisijai nesu
tinkant ' tas' nutarimas panai
kinta ir palikta, kad bonai bu
tų tokie pat kaip kad 4r pirmo
sios paskolos.

Dėlei Piliečių Sųjungos lik
vidavimo, sandariečiai pradėjo 
niurnėti ir davė keletu paklau
simų ir kuriuos atsakinėjo re-

• zoliucijų komisija.
Kun. V. Slavynas duoda me

simu išleisti knygų nurodant 
lenkti žiaurumus Vilniuje. Nu-

apie tarta pavesti Atstovybės In-
Tuo formacijų biurui.

Mikolainis duoda mesimą 
anglų kalboje. 

Pažymi, kad toks sumanymas

V “

'tovybei, kurį galės sunaudoti!
(kur bus reikalinga.

Posėdis ketvirtas ir paskuti
nis.

Pirmiausia svarstoma Gyni
mo1 Paskolos klausimas  ̂~Trrcrlj“aį“ 
klausimu kalba pats gero* Ats-1 
tovas ir praneša, kad toki pas- 
kola jau užgirta Steigiamojo prizais WaR

MONTREAL, CANADA.
LDS. 92 kp. mėnesinis susirinkimas 

i vyks nedėltoj. 1 d. sausio, tuoj po 
leiskite pet vienas šio susirinkimo. 
Ateidami atsiveskite Ir nauju narių., 
pamaldų, bažnytinėj svetainėj, . 720; 
Portlienois St. Todėl broliai ir sesu
tės malonėkite visi atsilankyti paskir
tu laiku, nes- turim aptarti neužbaig
tus, reikalus ii’ pradėti naujus. Nepra- 
kurle žiuri i ateitį ir myli darbininkiš
kas organizacijas.

Kvočia Valdyba.

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks utnrninke. S <1. sausio, parapiji
nėje salėje. 20 Webster S t. I ši susi
rinkimą kviečiame visus narius ko- 
skaitlinglausia ateiti.

gal lenkų — lietuvių suvažiavi
me Pittsburbg, Pa. kur dalyva
vo Dr. J. šliupas ir Mikolainis.. 
Dr. J. Šliupas ir Mikolainis. 

^nutarta tokį žurnalų leisti ben
dri”., Mikolainio kolegos san- 

'•dariečiai susiraukė už prisipa- 
jžininių bendravime su didžiau-

Seimo ir reikia pradėti rengtis, i
A. F. Kneižys duoda įneši

mų, kad bonus išleisti mažes
nius pradedant nuo $10. arba ,Nemirai 
iSleisti visus vienodus po $10. nl(,tai , buvo nut Tanl 
■trumpam laikui be palukų jei- tikslai pažadėta parama.
išleisti visus vienodus po $10

Ta klausimų, išspręsti palikta 
.Atstovybei ir jeigu jį matys 
reikalų leist, tik ne su lenkais 

, kaip sandariečiai 25

Valdyba.

NEW PHILADELPHIA, 
PA.

LDS. 87 kuopos susirinkimas įvyks

i 
M 
Į 
■i

' 'I 

r i

V .į 
"*

. ’ - į
Malonūs LDS. Conn. apskričių t._, 

kp. draugai ir draugęgH^tai ir; t ’ 
vėl mums artinasi nepaprastas,, 
darbas atlikti ir vėl mes turim.-..; ,; 
gerai panaudot savo mintis ir pai-.. 
leist prie darbo, idant ko tokio , „ •
naudingo bei nepaprasto gųl^til- y 
me nuveiki dėl mūsų apskrį$g, ir ' . 
abelnai dėl brangios LDS. organi-*71 
žarijos.

Tai yra baigiantis 1921 metam/y 
turime rengtis prie 1922 metų, me- 
tinio LD$. Conn. apskriČo ' 12-to »i •. 
suvažiavimo, kuris turės įvyks 15 . J- 
d. sausio, 1922 metais, Bridgęport, 
Conn. Būtų geistina ir patartina, 
kad kiekviena LDS. Conn. apskri- .. 
Čio kp. nepasiliktų ir dalyvautų 
viršminėtamo suvažiavime, . kad ’ 
kiekviena kuopa pasistengt . pri
siusi skaitlingai delegatų ali nau- . 
dingais sumanymais bei įnešimais 
ir pasistengtu kad visi geri įne- . 
Šimai būtų gyvenknan vykdomi.

Antra, tai bua metinis ąnva^a- 
viinaa* kur reiks išsirtakti nauja 
apskrido valdyba sekantiems me
tams. Kai delegatų daugiau,, tai 
■ir rinkimai lengvesni O išrinkus 
naują i valdybą tankiai paritąiko, 
kad būna energija gyvesne ir dar
buotė pasekmingeąnė. -

Taip-gi patartina Visų kuopų 
raštininkam LDS. Conn. apskri
čio, įduot kp. raportus iš praėju
sio pusmečio. Raportai gal būt ■“ 
priduoti per delegatus, arba ku- • • • ■ 
rios kp. nėsilįstų delegatų, tai tai 
pasiunčia raštu vėliaus nurodytu • 
antrašu. Tad valio, visi sukrus
kim prie darbo, nes kaip girdėt iš 
Bridgeporto padangės, tai* jie 
smarkiai rengias prie suvažiavi
mo, deda visas pastangas kad tik 
Žingsnį pažengi toliau už kitus ir 
kartu užganėdint delegatus....

Rast. B. Mičiunienė.

PRANEŠIMAS.
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fgu dar galima tų padaryti ne- 
sutrukdžiu? prisirengimo dar
bui. %

Gerb. Atstovas V. Čarneckis 
atsako, kad konferencija gali 
apsvarstyti pakeltų klausimų 
ir apie nutarimų bus galima 
pranešti Lietuvos valdžiai.

Kalba Purvis — Įlerman. Ji-

niekas nenorės pirkti.
Laisvamaniai ir socialistai 

ploja, kad gaus nuošimčius iš 
nuvargintos Lietuvos.

Paduodama dar. vienas įneši
mas, kad bonai nebūtų mažesni 
kaip $25. ir už juos mokėti pa
lukas. Balsuojant didžiuma 
balsų nutarta, kad bonai butų 
pradedant nuo $25.

a -r*% *i * 1 *

1 Gėrb. Atstovas V. Čarneckis 
dėkoja dalyviams už rimtų, 
Lietuvos reikalais rūpinimąsi 
įr išreiškia džiaugsmų konfe
rencijos pasekmėmis. Prime
na, kad net ir kitų šalių atsto- 
'H ‘^3: ‘tųAp?q :m) dimpuA 
krainiečių stebėsi lietuvių susi
pratimu ir patrijotizmu.

Tuomi konferencija baigėsi.
Dalyvis.

■rų” vedėjas kolegas A. B. Stri- jektą” butų pažymėta tiesiog'kalba gerb. Atstovas pažymė- 
maitis. “Hymanso projektu.” damas, kad net ir konferenci-

Vedėjas teisinosi kiek drūtas Kun. Dr, <Jesaitis paaiškino, joje buvo išsireiškimu norinčių
H
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Chicago. — Policijos de- 
partmento paskelbimu nuo 
sausio 1 d. š. m. ild gruodžio 
23 d. š. in. pavogta $3.974.- 
326. Iš tos sumos grynais 
vagims teko' $636.887. Iš pa
vogto grobio atgauta prekė
mis $1.616.293; o grynais 
$107.199.

(Skiriu draugams — Lietuvos respub
likos gynėjams) .
Kovos garsai plačiai skambėjo. 
Mirties šmėkla baisi lakiojo, 
Draugai kovot toliau nuėjo 
Be vieno draugo’ užmuštojo. 
Kovos didžiame sūkuryje 
Draugai atmint jo negalėjo, — 
Jie patys krinta ten ugnyje...
Jis vien’s, — draugai kovot nuėjo... 
Be kvapo guli jis krutinėjo, 
Šivdis jo plakusi nustojo,' 
Sultingo srovė paskutinė* 
Kraujų ugningoje žaizdoje. 
Rankoj dar šautuvų jis laiko, 
Stipriai suspaudęs jįjį mirė, — 
Tauta nebteko vieno vaiko, 
Ku.r jos gerovei save skyrik 
Draugai kovoja dar ugnyje, 
Juos puola priešai dar galingų 
Dar verda kovos sūkuryje 
Ginklai baisiausieji mirtingi, 
Bet kovos pergalė bus mūsų — 
Tėvynės Lietuvos gynėjų, 
Plėšikus mes vistiek išgriūsim 
Į kraštų tų iš kur atėjo.
Dar kris kovoj auka neviena, 
Bet* viltis mums ji’egų gamina 
Tvirta dar mūs’ gynėjų siena, 
Kuri nuo’ priešo tautų gina. ‘ 
Išspruks plėšikas nelabasis 
Į savo Varšuvos padangę...

- Apleistas lauke Užmirštasis, 
. Padėjęs gyvybę taip brangių...

Jisguli tylus, ‘nebkviepuoja, 
O draugai priešus veja, veja... 
1&VI-21. Vargo Poete
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yėržtijęą pi'ie Į&ąį^įoįf $$ 
bus pilnai nuosakus toliiųes- 
pis' tetikų žingsnis. į kų 
simuĮ jti puolimas ar į su
vienytų plieninę mūsų tautos 
valių, -ar į skystų, vaidij at
skiestų tautinę tešlų $ Pri
derės nuo mūšų pačių.

UzdoAiiniai.

1) Nelaukti, onei nesvajo
ti, kad ateinančiais 
metais Lietuva galėtų 
paleisti savo. kareivė
lius prie ramaus dar
bo. *
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pųfjųį& . Gw4 ^WHai 
yarodM«)' kad diktoriai 

j^ntMĮo ągitstyyiškus laikus 
jjėrinintam# gyd|n4jĮįmivvkoiįi|If 
bųūbaH lūkiiująi 
toriai liesų Ištikimi, nęafstoymiui jų 
turtų, seimas neįvykęs,' nes bebu
vokvorumo, direktorių balsus pa
naudoję be jų leidimo. Buvęs de
legatas K. Mačys išdėstė antrojo 
susivažiavimo .bėgį su visom 
smulkmenom. Nurodė, kad kaip 
lik -prąjĮįdėjo posėdis .tuojaus bu
vo pakeltas klausimas ar bus kvo- 
rum. F. Bagočius pirmutinis č- 
męs balsų proponavęs kad galima 
susivažiavimų pilnoje formoje į- 
vykdyti. Ant šiois Bagočiaus propo
zicijos sutiko kaip susivažiavimas 
taip .ir direktorijatas, kvorumų 
direktoriai subarė. K. Mačys pri
dūrė, kad board direktorių, kurie 
prisiuntė proxes, o šusivažiavimt 
nedalyvauja, kad proxes nebūtų 
vartojama baląavime o tik dapil- 
dyme kvorumo.

Čių it kyla klausymas, kodėl di
rektoriai per laiškūs skelbė, kad 
susivažiavimas nelegalis. Mūsų 
čino.vninkai gana gerai žino, kad 
šėrininkai tai yta' suklydusius 
ųvelės Amerikoš/^yruose arba su
drumstame vandeny žuvelės. 
Jiem gana gerai suprantama, kad 
iŠkrikdytiems šėrininkams sunku 
/sųsišaiikt ir kolionijos susirinkimų, 
be kurio negalima pasiųst ant su
sivažiavimo delegato. Supranta ir 
tų, kad vis-gi šėrininkam greičiau 
nusibos šaukt susirinkimus ir siųst 
delegatus, negu jiem ardyt susi i 
važiavimus. Bet gerbiami Lietu-, 
vos ^Atstatymo B-vės dalininkai, 
teįp ilgai negali būt. Mūsų; kai
po šėrįninkų pareiga yra labai 
stropiai žiūrėti į šių įstaigų ir nesi
duokim savę vadžiot už nosių. 
Btengkimės kad pilnai įvyktų atei-z 
liautis susivaiavimas. Kurie gavot 
proxes, tinkamai išpildykit, kurie 
negavot, rašykit į centrąykad pri
siųstų ir išpildykit. Delegatus 
rinkit žmones ištikimus iš savo 
tarpu ir tokius kuriuos numanot, 
kad, galės kų nors konkrečio nu
veikti, bet siųst proxes ant B-vės 
vardo tai vistiek kad ’į ugnį pilt 
alyvos, lies direktoriai su tokiom 
proxėm elgiasi kaip jiems geriaus 
atrodo.

Tai-gi visi Liet. Atstatymo B- 
vės šėrininkai nepaisydami nieko, 

; imkimės už aktyvio darbo, nema- 
’nykirn, kad dėl mūsų B-vė yra mi
rus, nenuleiskim rankų, tik pasi
rūpinkim prašalint visas ydas, o 
bus( mūs laimėta ir mūsų triūsas 
atneš pageidaujamus vaisius.

Philadelphijos delegatu yra iš
rinktas K Mačys, 623 Green St. 
Philadelphięčiai galit savo proxes 
su laiku pasiųst jam.

Spaudos Komisija:
K. Mačys, 
Adolfas Bareikis, 
J. Kaulinskas.

, k. *

nuo tą momėnto mes
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■•jį p^į^hag,
j

mipą įrangų kūdikį — 
$BWies sųmon^s gi- 

l£ijgva pamatyti, 
įįąip yąygingas bus tų kūdi- 
įdo ąuginįinas. Musų kai- 
įhyųąs įš pietų visuomet ty- 
įįps tų kūdikį nusmaugti, 
pavydės jam gyvybes ir kiti 
kaimynai: rusai, vokiečiai. 
Nelaimingoji- lenkų tauta

■i'i r

p

A

?’ Tiį Ww4ę: ii &...... . .. rt^Wųjų.' 
|in<ei4Įiai lauks kas tas do kuni
gas atsiląnkys. •■ Galop atvažiavo 
graborius ir juonii, būtent ku- ’
Sg|& l^t^neMnaukokiV tikijinio 
jįi‘Wa, į jįtųbipriljo jrfe
karsto ir aukviets aiišWnku«fip 

arĮĮląu ir M$uįR. i# 
kišeniaps kpygf, pradėjo>kajtp 
ti; Atskaitą įajo malda, pMffce 
trumpų angliukai prakalbi- 
bėjo apie Dievo. ėsįbį ’įr.|mt»g|Ug • 
sielps nemirtingumų, girdi kafl ir 
ta moteriškė numirs ant kūno, bet 
jos vėlė turės gyventi amžinai ' 
Ministerių užbaigęs savo apeigą iš-'- 
važiavo atgabsykiu su graborium. 
Bedieviai išgirdę tokių ministerio - 
ištarmę, kad po mirties yra. dar * * 
amžjnastis ir kad žmogaus siela- 
nenumiršta, labai pabūgo. Bet tu
rėdami pilnų gvaraneijų nuo “Ke
leivio” Maiklo, jog žmogus kaip 
u* paprastas keturkojis pragaišta 
su mirtimi, pradėjo pono ministe- 
rio pasakomų savaip aiškinti. Gir
di jinai nenumirė, jie jų gyvų - ve- ': 
šų užkasti, kiti sakė, kam girdi 
įneš j j kvietėm, kų jis čia gero pa* 
sakė, o dar reik atlygintu-

Suprantama, kad ministeris 
būtų ' bleyizgojęs prieš Dievų,, 
•prieš tekėjimų kaip kad bedieviai 
tauzija,? būtų jiems patikę, bet kad 
yru Dievas, dūšia nemirštanti, tai 
bedieviams peilių: po kaklu, nes 
kožnas su tiesos žodžiu jiems akis ■ . 
išbado ir apsėsti savo sugedusios 
dvasios. kankinimu niekur ramy- , - • 
bes

fridumfe- Jta®

1' MŪSŲ

kiįjmitį,; 'MdA 
gacijas WiSiri)Įr Briuse||^ 
>enevon -^ MW takto 
mate ~ turėjo L piętuv^fl
meilę, kurį li<U^
ką atsargumą, ir 
mą. Norėtą UgelMH 
šešėlis gyvyb&iį laisvės, ne
galint gauti ant syk visa ko. 
Tauta atmetė savo vai®oą 
ir savo delegacijos taktiką J per amžius maitinosi mūsų 
bet nepasmerkė ir neatmetė [krauju ir prakaitu. Ji tai 
pačių žmonių, kurie tos tak-J vadina broliška tautų vieny- 
tikos laikėsi iŠ savo geriau-r be, savo istorine misija/len-. 
šio supratimo ir troškimo kų kultūra ir tt. Nuo laiko! toliau reikės remti
Lietuvai labo. Kąda tauta, [pirmųjų ženybų lietuvių sui 
jos liaudis jrisi^pė ant sa- lenkais mūsų tauta neturėjo 
vęs atsakūi^yfeį / Už paseį- didesnio neprietelio, .kaip 
mes PymajĮšb projekto &t- lęųkus. Niekas’ tiek neiš- 
nietimo —- tie abejo ir vai- čiulpė, neišnaudojo mūsų 
džiai daug palengvėjo uždą-liautos dvasinių ir materija- 
vinys. ’ “ iių syvų, kaip lenkai. Nie-

Nedoras ir negudrus yra kas taip nelaikė mūsų neap- 
dalykas dabar daryti prie- Įkantoje, kaip atgimėmetau- 
kaištus vienai ar kitai par- tiriiai, kaip lenkai. Niekas 
tijai už jų tdldą ar kitokią taip nepavydi mums laisvės,] 
taktiką Hymanso projekto kaip lenkai. Aišku, kodėl I 
reikale. MeS; krikščionys taip yra. Juk per amžius, 
demoratai, galime džiaug- ačiū mūsų nuolaidumui ir

-»n>-
t ■

t

i

•ta'ih

.laig
kiirlę' įęū rieĮi j
smaųgC Lieiųy^ įr kurie puvo 
puolę besikitrįaųčįą neprigulmln- 
gą Lietuvą. Tąutininlcų veikėjai, 
kąip risi žipopie, Rusijos Lietu
vių Seime balsavo prieš Lietuvos 
neprigulmybę, jie norėjo pąliktį 
Lietuvą po Rusija. Kadangi jię 
dabar rengia Rusijos naudai ba- 
lių, tai'parodo, kad tautininkams 
tebekvepia Rusija. ,

Lakštingala.
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NEBETOLI.

BRIDGEPORT, CT.

Apie mūsų LDS. 39 &p. veikimą 
nesimato žinių laikraščiuose. Tai 
nereiškia, kad nėra kas apie tai 

t. . . ,v. j.. Įrašyti. Žinių nebuvo dėl korės-
Lietuvos valdžią, remti pon4cntu tyiSJimo. Mūs, kx)opa 
juo stipriau, juo didės- Į nežiūrint į. dideli nedarbą veikia 
ni pavojai Lietuvos po senovei. Gruodžio 18 d. buvo 
laisvei grąsys. kuopos susirinkimas. Be kito ko
3) Tauta turės neati- |kuoPa turėjo prisirengti pasitik- 
dėliojamai imti kariš- tt f®81 .tp9kria°
kai lavinti visus Lietu- L del(lgattws priSmi.
VOS vyrus, moteris gijūiui komisija. Išrinktas Ant. 
auklėti jų« tinkamamIVelečkis, Ona Paškevičiene ir 
uždaviniui. Valienė. Lauksime svečių ir vieš-*

4) Ateinantieji metaį tu- J11 atsilankymas bus mums 
rėš būti metais di- m“loT! “6 tuti“e ,¥ 
,v. . . .v ,. - gai prielankų gerb. kleboną Pan-

. dziausio pasišventimo, turime- LDS
• atsižadėjimo savę^r |riine uolių veikėjų. Taigi turime

ties ir didžiiloties, |tadmūsų|negudrumui, susidarė lemi Reikės atsižadėti dau- kuo pasirodyti. .Yra rengiamas 
partijos rekordas VisąlaįMą kuose tokia psichologija, su- £elio kvailų smaguriu- programas; vaIdhita "Ponas
išbuvo tvirtas ir muosekhis. lig kurios lenkas visada i vimų ndudai Lietuvos P\ aL e3®1C 308 ge'
Iš pat pradžių nutarusi pro- ri būti lietuviui “broliška ' ^^utesJ. . | Moterų Sąjungos kuopa irgi
jektą atmesti, jtnei vaitui- erkė,” mintantilietuviosme- Ateinančiais metais!uoliai veiki{E y!L.a nutarusi ture--
dėlei nenuslydo nuo. savo poi r^ęnimis ir krauju. Patsai iš Lietuvos , parlamentas I +j pramogą gruodžio 31 d. para-
zicijos. Ji net atšaukė iš ka-1 ^avęs ir kvailas, ir silpnas, j turės išvemti darbą ^ge-j pjjos naudai. <
binetp vieną is^ savo gabiau- ir peštukas lenkas — gyvūo- neralip^yą^yma valdžios * • - ^
šių narių D-l^ Pųrickį, ką- tį gali tik tuomet, kada jį arklydzįų,^^ šluoti iš
da paaiškėjo jog joj o nųsi- maitins lietuvio turtas, krau- valdžiaviečių visus iš-
statymas nebe risūi atatin-| jąs ir smegenys. I davikus, pr 9 voką to-Į Elizabethieeiai pradėjo smar-
ka tautos vaM . / Aišku, kad nutarus mums / vagis, šmugelmn- kiai v^ti. Štai L^tuyių

Bet nekaltinkime kitų nuo to erkės nasiliuosuoti ii kus lr kltoklūs Lietu- ros” Kiiubas .ųanedelyj gruodam 
nartiin Viso* ios'(išskvrus 1 v 1 v+ w -i+ nl • vos skriaudikus. To 126 d. statė sęenoję veikalą, kuris
partijų. VISOS jos .(isskyruj mazne plysta 1S piktumo. O rp;kalnnq np +1k T ipHl puikiai nusisekė, nes lošėjai labai
komunistus^ vądovąvo&i čia dar kitos erkės — impe- reikalaus ne tik Lietu- &i y^tin_
Lietuvos meile ir jąi laisvės rijalistai eina lenkams tai- v,os 11 ^°’| gai gęrb. panelė M, Mątulėvičiu-
troškimu. .. |kon ir drąsina juos lietuvių! sios išeivija. L g Teipogi deklemąvo mažos

n \ ’ nepaleisti? Galima prama- 6) Į^ivija turės daug ge- mergaitės .pan^s BFndoriutės.
Dvejus tautos Lka mQs tauUi negl riau susiorganizuoti da-l Labai puikiai atliko roles. Padai, 

gtniUnas. n+pinnn+ip-ii TYipfni Nolmi vimui Lietuvai viso- navo dainelę Nonų miego sal,
-• \ . 1 ’ ^ atemantieji metai. Nelau- kin* rrikslin^ns na^el dausmie^o.” Teipogi deklemąvo
Šią valandą bus pravarau knne, kad lenkams greitai \ • d PA mažas vaikiukas A. Kazakevičius

atsiminti mQsų atgimimo is-Į pakenks jų rengiamoji ko- . 11 1Qdy 1 ^au^ 7au“|“Lietuvos šalelė” ir “Mūsų Gai-
tori ją. Pirmiausiai atgimė-[mediją po naujų metų—Vii-Į glaus pasišventimo pys.”
me tautiniai. Ne ant syk niaus krašto plebiscitas. Lietuvai. . - Ten buvęs,
visi, bet iš pradžių tik pa- Tautų Sąjunga, tiesa, atme- Ateinančiais metais aiba ——
rinktieji, Vadai, vėliau, is- te plebiscitą, įsakė taikin-ĮP^8^ruks ^enkx.8ka/. . ė>| GRAND RAPIDS, MICH.
palengva ir visa liaudimi ties Hymanso projektu. At-Įkas b"s slKnalu klltl Vlslemsl N . įv„ks Mo.
Tautiniai atbudusienos vei- rodo, kad lenkai paniekina padubo teisingiesiems u i'L^ S(^uttgos vakarienė. Daly- 
kiai paaiškėjo, kad tautos Tautų Sąjungą, kada prieš dehstams, arba-žlugs įlgod^ gerl) p Antanina Nausėdie- 
pilnam išsivyfeiymui būtinai jos valią rengia Vilniuje kam Idjkui Lietuvos laisve. |nG ig Chicagos, “Moterų Dirvos” 
reikalinga tautine valstybė, plebiscitą. Bet plebiscito Ruoškimės į dai bus, nuo Į redaktorė, 
nes kitaip tautos pajėgoj vis Dienai, tikras esu, buvo su- kuri^ Paderės mūsų gyvy- Gruodžio 23 d. mūsų mylimas 
svetimuiil BUS Varžomos ir larvti no Vnršnvnie o Pa ir ateitis. labai gerbiamas klebonas kun.svetimųjų ųus valomos n taryti ne vaisuvoje, o ra- A Dexnis ufel8iW| susižei.
kitur nukreipiamos ir pa-hyziuje. Tautų Sąjungos Į dė ir randasi šv. Marijos ligoni-
naudojamos. Patogaus mo* viešpačiai francūzai laimino -----------------------n------- --------- nėj. Kalėdų dienoj pamaldas
mento susilaukę, pasiskelbę! visą tą komediją, o kitą ru-LV/1Č/JA$ ADRESAS LIE- mums laikė svetimtautis. Labai 
me.įiepriklitUBOinais. Buvo denį pareikš Genevoje, kad TUVIŲ BIURO. giliai apgailestauja lietuviai savo 
tai politinis gimimas, bet su Vilniaus krašto priskyri- Lietuvių Biuras prie Fo- klebeną ypač vokeliai, 
dar ne visos tautos, o tų; jos mu prie Lenkijos (tai jau reign Language Intormation Gruo^žio u j. buvo metinis 
išrinktųjų, iųtųidife, demo- lįus iki tam laikui formaliai Service pirmiau buvęs po Moterų Sąjungos susirinkimai 
kratija dai* nębūvo shvo bal- atlikta) — reikia skaityties, adresu 15 West 37-th Street, Valdyba liko veik ta pati, 
so pareiškus}* Pat snūdu- Į kaip su įvykusiu faktu (f ait New York City, persikraus- Sujungiate,
riavo, ląųM|ĮftWjo kądaccompli). Nelaukime, kadpė į kitą vietą 119 West 411 _____
toliau .pąripri<iši»tų tm, St., New York City. ?*•
6et lyg^ejiW!Įiąig-iYlyff^Jfeki.. jifc nepntnrė mumą Biuras ves savo darbi} ' 4., .ja-? ■ . , /
pąsItiHėlai^f^4 ir feityitr 'lenkų apynasrį, kaip po senovei, duos patA-l LirtdT aŽSSo
pavojing|«Įi||<BpsĄiBS, kfjifl ||ai šjomis dianopiįs tuj$o rims if patainavimus veb R" 
ir lenkaimyję»»ncW!pl, h’ įyyktį slaptas sutarinius mp visiems ateiviams, kurie katą į btaim^jfSjvaj'įiirian. J. 
dauge|iią.|ęį^ ^6si. .30g Jftrltoglu ir fijaneūzų, pagal ku- kreipsis prie jo, ypatiškai hjaririslt*s kM|a' p#*
feai W> W’įri9 fwų>oiriw'pripažjns aug- ar lakais, ii’ įuriems pa- nriH. M •> -"r- -r —r-
pjauti-'UMMH fe pegefeęmijliĮ.'jftvoše įf »e- gelty reifajlnga. Mrię B^Wy«W Mitalu # ri -jMį«fr

nasrį, <Wip Sjuiritant liukus, 1^11
jau prteflžuumt). save pa- Rglant Lietuvįiį -
h,,- manHSRMW W«W Taigi ga- neveikia prisiųsti nei pipiglį bmW W*iM#«M»iglji.riiWt*WW
kitos iMi<fc; /3ii',.ta tavi? įpie lwti' ir teitai pmi$ nei Rvasoš ženkleli??. ririmtG; sėlv*
j>auuržp|U^6>Bes-vįi- Mtėri&^poa iiimiSrijulis- spėkite taip; jintaBtag’•**“ ^'įijIMos: smuuFmo.vp. inftLation^M
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16 vasario 1918 m. jau už
rašyta Lietuvos istorija, kai
po Lietuvos Valstybės gim
toji diena. Tečiau istorikai 
gąlėtų ginčytis, bene reikė
tų ginčyiies, bene reikėtų 
lietuvių tautai švęsti savo 
politinio gimimo sukaktuves 

116 vasario, o tų dienų 
gruodžio mėn. (1921), ku
rių Lietuvos valdžia galuti
nai nutarė atmesti antrąjį 
Hymanso projektą, primes
tą mums visos Tautų SSąjjin- 

. gos. Musų ministerių kabi
neto pasauliui pareiškimą, 
jog politiniai gimė visa lie- 
|uviii tauta. Juk tik vieną 
jpėnesį ankščiau tas pats mi- 
ųisterių kabinetas buvo nu
taręs priimti Hymąnso (tik
riau .sakant lenkų) projektą/ 
tik norėjo derėties dėl reika
lingų atmainų. Visą tautą 
buvo užgulęs lyg koksai sun
kus slogutis, kuriame rodė
si užtrokš visi ir viskas. Te-j 
Čiau .imta kovoti Su tuo slo
gučiu,. Po Lietuvos miestus, 
miestelius ir kaimus užvirė 
Smegenų ir širdžių darbas. 
Jau nebe vien inteligentai, 

‘ bet liaudis — sodiečiai, dar
bininkai gyvai svarstė punk
tą pbi punkto Hymanso pro
jektą! Daug šimtų mitingų 
padaryta po visą Lietuvą ir 
vis prie vienos ir tos pačios 
išvados buvo prieinama, kad

■ Jautų Sąjungos pasiūlymą 
reikia atmesti. Tauta pareiš
kė savo gilip-supratimą, kad 
Čia jos gyvybės ir lųirties 
klausimas, kad nei 50 susi
tarusių tautų neturi teisės į- 
sakyti vienai tautai mirti. 
Atmesdama Hymanso pro
jektą tauta žinojo, aką tai 

L reiškia, gal ilgą ir sunkią 
L * kųvą; gaFbaisios -.prieąpaų- 
į Jps-pankus- Bet vis dėlto
Į . * pępąbidave, pareiškė savo 
| įvirtu vąlią ąyva būti, }? 
| įue sau laimėjo teisę prie gy- 
r yybf$ ir laisvės. Ji ^alį su- 
Į ^ystį po prievarta, bet jį 
į jąų’pebekiS liųosandriaį sa* 
E4 vp sprando budeliams 
i< z,Tdji mūsų demokratijos 
E vąjia gal bus visai'netikėtas 

dalykas didžiumai tų tautų, 
kurios balsavo už
primetimą mums Hymanso 
prdjpktp., Jps.pesl 
B^|uva|< tauta. Juk 
leiikį mįpasūkojįmai ir nu- 
ruiymąų! o ^aip^ąt{ ^deja.
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Antrų dienų Kalėdų (vyko, susi
rinkimas. Susirinko mažas būrelis.

’ | Nors turėjo būti metinis suęirin- 
kinl&s, bet atidėta ant tekančio, 
Išrinkta Ig. Navickas ir P. darmo- 
kas apskričio suvažiavinian. ;Nors 
kuopa skaitosi iš apie 60 ‘ narių, 
bet man prigulint dar nei sykį ne
buvo ant susirinkimo daugiau 
kaip -10-2®^ ueišskirifHthirT-nreti-’* 
uių susirinkimų. Todėl nekuria / 
nariai pageidavo kad raštininkas., 
sužinojęs praneštų kiek yra tikrai., 
narių; buvo svarstoma kės daryti 
kad nariai.nelanko susirinkimų*. 
Buvo išdalinta rolės vieno veika-< 
lo, bet atsirado tokių narių,. ku
rie visai nesilankė į susirinkimųo-. 
sė davė progų suardyti teatrų, 
kuopų. Dabar nunešė tų patį vei
kalų tautininkams ir Su didžiau* 
siu pasišventimu rengiasi sulošti; 
tai matote kokių veidmainių turi
me savo tarpe. Bet jiems' nesise
ka. ' Nors tikietai pardavinėjami) 
bet miestas uždraudė toj svetainė
je lošti; tad vargšai išdrįso kreip
tis pas klebonų prašyti parapijos 
svetainės — bet nelaimėjo.
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ANSOliU, CONK.

Ansonijos Lietuvių Atletikos 
Kliubas rengia balių subatoj, 
gruodžio 31 d- German salėje. Si* 
tas balius bus tojsis, kokio lietu
viai dar niekad nematė.

Putinas.
£

radine, wis.

Turbūt nėra nė|aimiūgesnio $u- 
tvėrimo pakulyje, kįip atstoja 
n^‘ tikėjimo Žmoguj pvi- 
ėjįs prfe s§žjnės. bankruto,' kiojc 
jhnmUrlbW«goį%’,.p#įbl| Dięyį; 
frifl itik^lm^ $iomia^.i^°H^

CAMBRIDGE, MASS.

Kalėdos.

šiemet Cambridge ’iatts lietuviai ' 
Kalėdas puikiai praleido. Girtų 
nebuvo matyt, nei vienų nei jokia 
nelaimė neištiko. Daugelis atėjo 5 
šv. bažnyčion, kuri buvo gražiai v ' 
išpuošta. Stainelė iš žalių eglių 
ir kitų, žaliumynų buvo gražiai 
parengta. Šios kolionijos lietūŠ 
yiai labai mėgsta ptiOŠti, DiOvd 
namus. Altorius ir-gi nėpaptaš- 
tai gražiai buvo išpuoštas.

Per Kalėdas buvo trejos Šv. 
Minios 7—9—-11 vai. Po piėt" bu
vo Mišparai ir Palaiminimai SU 
švč. Sakramentu. Po ’ tam buvo 
vaikams galinamos dovanbs. Saii- 
ta IGųuaag buvo Ubai geras. VMĮ* 
kai ir margais, 
ne ’syk mokios ir garai mpkįtyb 
si, gavo pusės dolerio Vertės kny
gų* iU|i mažesnieji gavp gė 
pe|Į5s stovyklėlę, Visi , gįvi) pū 
abroadėlį ir saldainių. Patinu ir * 
parūpino tų visų pats gerb.

neapaak<>m|i . paUnkiktK Visi 
linksmas Kalėda? turėjo.

>’ ♦*- 'laaiįTii^'Į1 YiuMįĮy-V ’i ‘

$ėsii$ngiab^ 
tų Švenčių Kalėdų, įftĮrgi* W
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n ABBTKIKKASį
gąnbęątąriųst T|Š ktiygų .eįiųf tieiį

’ rtytojM5poetąs .Sjpąfėf,
’ iioįąą kuopoms berąštbi|nkauda*-

vaįstyMs norėjo sudąryti 
yadpąąmųją ma^|
^ą sąjungą būtent ii Ine- 
tųvos, Lątvįų, Estiį ir ąal 
Suomių, O kitps ųpi’ejp, kad 
ton sąjungos. įeitų- Įw 
kai ir gal Rųmųmty. Ypa? 
Lenkai veržėsi į tą sąjunga 
norėdami joje, be abejonės, 
Įsigalėtų ir gal visiškai įsi
viešpatauti; Latviai, kol 
buto Lenkų; globoje, jiem 
pritarė* Lietuviai, žinoma, 
negalėjo nė šnekėti apie Są
jungą . su i priešais 'lenkais. 
Tokiu būdu sąjunga nėjo gy- 
T’cniman.. <

Tiktai gegužės mėnesį š. 
m. sąjungos, ir tai mažosios 
sąjungos, mintis vėl išnaujo 
atgijo. Prie jos atgijimo 
prisidėjo-pirmoj eilėj sekan
tieji įvykiai. ’ Trijų valsty
bių — Lietuvos, Latvių ir 
Estų — tarpusavio santykiai

, jVieų Įąfviąi ir lankai.
Kuo to Taiko' prasideda' 

Rietuvių ir latvių santykių 
•atSąlitnaą,’ Lenkai kariauda
mi su- latviais iš vieno, sįen- 
geši juos kiek galint pa
traukti savo pusėn ir"* supy
kinti su lietuviais.. Bendra 
koVa su bermontininkais 
latvių santykių su lietuviais 
nedaug teįstengė santykius 
pagerinti. Mažu pamažu 
latvių valdžia, didelė visuo
menės dalis ir didesnę spau
dos dalis, ’ lenkų, suagituota 
aiškiai buvo nusistačiusį'ne-' 
simpatiškai į lietuvius ir 
flirtavo su lenkais. Ypač 
latvių palankumas lenkams 
žymėjo, kada jie reikšdavo 
savo nuomonę lietuvių-lenkų 
kokiame nors klausime. Blo
giausi tie santykiai reiškėsi 
praeitą rudenį,/' kadr latviai 
buVo parodę visą savo nedė
kingumą ir kada jie lietuvių 
širdis tiesiog draskyte dras
kė. Kuomet lietuviai dėjo 
paskutines jėgas kovai su 
lenkais,’ Želigovskio veda
mais, ’ kuomet Lietuvos ne
priklausomybė rodėsi bū
sianti jau palaidota, Latviai 
vietoj padėti, vietoj užuo-“ .f ■
jautos žodį tarti,* tebesto vė
lo didižumoj l'enkų pusėje ir 

.sunkiausiu Lietuvai metu, 
veidmainingai išvarė mūsų 
karines Sargybas iš Ilukštos 
krašto ir prisiartino prie E-' 
Šerėnų. Tiktai Latvijos so-’ 
naldemokratai dar nepūtė į 
tą pačią dūdą su kitais lat
viais.

I ._ , . I f . ■ •

Tačiau, lietuviai ^atrėmė 
'enkus, o Želigoskio kilęs su; 
manymas#paimti .Dvipską ir 
Latgalius -kiek^pravėj/ę,.. lie-. 
tuvių sehai veriamas latvių 
akis. • Latviai pradėjo maty
ti kokie jų draugai-lenkai ir. 
ėmė nuo. jų kr.atyiis..? ir tuo 
naciu linkti prie lietuvių. 
Gerokai turėjo išeiti, laiko, 
pakol atsistojusi* tarp lietu
vių ii> latvių siena pradėjo 
irti ir trupėti. Šių dienų tų ■ 
dviejų valstybių santykiai 
bus jau pagerėję ir ketina iš
silieti į realų gyvenimo pa- 
vydalą tvirtą širdingą są- ; 
jungą, .

Pabaltjūrio vadinamosios,,' 
valstybės visos yra mažos, 
bet užima Europoje nepa
prastą vietą. Pabaltj ūrio
valstybėmis yra vadinamos, 
dažniausia, Lietuva, Lat
viai ir Estai. Kartais čia 
pat 'įskaitomi ir Suomiai. 

‘Tos trys valstybės turi užė
musios didelį Baltijos jūrių 
pakraštį, kurio ne viena kai
myne valstybė joms pavy
džia. Labiausia Pabaltjūrio 
kraštų ir uostii nenori atsi
žadėti Rusai. Taigi Pabalt- 
Įūrio valstybėm nuolat grę- 
sė ir gręs pavojus iš Rusų, 
dalinai iš Vokiečių ir Lenkti 
nusės. Kiekviena šių valsty
bių atskirai yra persilpnos, 
kad atsispirti galiūnam kai-| 
upynam. Užtat jau senai y-; 
va kilusi mintis sudaryti są
jungą iš valstybių, kurios 
buri bijotis rusų pavojaus. 
Kadangi toki sąjunga turė
to atsirasti ne prievartos, 
‘ et laisvo susitarimo keliu, 

■ii ji būdavo vadinama 
“Širdingoji Sąjunga” arba 
n’anciiziŠkai: Entepte cor- 
liale (antiant kordijal’). 
Vienam kitam klausimui ap
tarti, tarpusavy susipažinti 
Hivo jau daroma-tų valsty
bių atstovų susivažiavimų.

1. a 

*. » •' ■ * ' '■ - •, z '• '
Jfęs krikščionys darbininką! po- 

rimę- geresnes dėl mūsų 
gorime pagerinti savo fejįyį kori
me įad teisybė ir meile artymo 
tą į gyvenimą, o saumylystė, neat- 
jaųtįąs artimo, išnaudojimas du
bininkų pradėtų eiti žemyn ir ne
tekti savo autoriteto, tai turime 
apvertinti Jaugiau savo reikalus, 
turime pamesti apsileidimą o rū
pintis daugiau visuomenės reika
lais, išmesti visokią neapykantą 
iŠ savo tarpo, o organizuotis f tvir
tą kūną, tai yra 4 katalikiškas or
ganizacijas, kuriąs yra sudarytos 
ant grynai demokratiškų , pamatų 
ir Kristaus mokslu. Mūsų katali
kų tarpe galima patėmyti keletą 
silpnumų. Pas nėkuriuos yra da 
nepermatomą skirtumas tarpe or
ganizacijos ir tarpe vietinėj drau
gijėlės arba kokio ratelio ar kliu- 
bo. ’ Nemanau aš čia jas žeminti. 
AŠ'pats priguliu ir jas giriu. Bet 
sakau, kad jau jų mums neužten
ką. Reikia mums dėtis į didesnes 
organizaeijas. Jeigu mes norime 
būti kaipo tauta ir nenorim būti 
kitų tautų už nosies vedami ir'pa
vergti politiniai ir ekonominiai, 
tai be organizacijų negalime kai
po civilizuoti žmonės išlikti.

Ką naudingo mes susiorganiza- , 
vę galėsim atsiekti? Mes būdami, 
organizuoti, turėdami, savo orga
nus laikraščius, 'apsvarstydami 
-.avo reikalus per juosius sueisim 
• bendrus sentikius, suprasim vie
nodai visuomenės reikalus ir suei
sime į tvirtą ' vienybę. Toliaus 
skaitydami laikraščius ir geras 
tnygas, veikdami iš vieno susipa- 
žinsim su visuomene ir su sūvo 
kasdieniniais reikalais ir su laiku 
pagerinsimi savo būvį, išmoksim 
taupumo- ir neduosim bereikalin
gai save išnaudoti, kitiems. -

Da permatoma žymi klaida tar
pe mūs lietuvių, nusistatymas, 
nors mažumos. Ta mažuma tai y- 
ra dalis lietuvių šiek tiek praT 
turte j ilsių, ypač kurie praturtėjo 
praeityje užlaikydami smukles. 
Žinoma, toki žmonės užlaikyda
mi tokias įstaigas papranta prie 
traukimo iš žmogaus centų, su 
laiku nutola nuo teisybės, kartu 
ir nuo tikėjimo ir tik iš tokių žmo- 
nių yra palaikoma bepartyviŠku- 
mas arba laisyamanių partiją ar
ba kitaip sakant auginamą tafpe 
lietuvių senoviškas raugas •— pa
vergimas biednuomenės. Randasi 
ir tarpe katalikų vienas kitas kad 
šliejasi prie bepartyviškų ir neno
ri remti krikščioniškų organizaci
jų ir da prieš jas priešingai eina, 
nenori paremti Visuomenės reika
lų. Praeityje teko patirti keis
tus apsireiškimus. Būdavo pa
šventį laiką ir drąsą ir finansiš
kai remi Lietuvos reikalus įvai
riais aiškinimais. Tai tekdavo su
sitikti su keistais pasipriešinimais. 
Užeini pas gana praturtėjusį lie
tuvį biznierių, turintį atsakantį 
pilvą ir gyvenantį iš lietuvių dar
bininkų. Paprašai Lietuvai aukų, 
tai sutinki paaiškinimą, kad to vi
sai nereikią, kam girdi remti tuos 
Lietuvos pilvūzus ir panašių kito
kių netikusių aiškinimų. Yra da
lis praturtėjusių žmonių kurie ga
na gerai rėmė Lietuvą. Turėtų 
darbininkai suprasti kas yra nau
dinga ir kas yra pavojinga Lietu
vai ir darbininkų ateičiai. ■ ’*

Iš darbo lauko.
. u t

Clevelande darbai nekaip tei
na, dar visos dirbtuvės silpnai 
dirba. Tik viena dirbtuvė, tiese-' 
nai pabudavota, kaip tai “Fish’er 
Ęody Co.,” randasi aut E. 140 11 
Coit gatvių nesenai pradėjo dirb
ti ir tolyn smarkyn dirbą. Te
nai dirba kaip sakant automębi- 
lių vežimus šioms automobį|il| iš- 
dirbystėms/, kaip tai'ų Cbąndler, 
Chevrol^t ir Buick, todėl kątrią 
išmano medžio darbą ar teip tam 
panašius darbus, gali longvą^fr^ 
bą gauti. Mokestis ant Vftįąnįos 
yra nuo 35 iki 55 centų, bet Ui* 
kui bėgant pradės dirbti pp bud 
valandų-, bet nup Šmotų (pieeeą 
work).

Lietuviai bedarbiai gali kl'eip- šia paiįdarbųoti priklausant prie 
lis į tą dirbtuvę, nes tpj Jj^btlvįL. Vyčių 25 ktlppok ;r veikti vi’ 
vėj lietuvių beveik kaip ir ųedir* \suose tpvynės darbuose, 
ba. Dauguma darbininkų yra Ut- i |i|-Tai.
važiavę iš Detroito.

l /

r*. >

aiįąątotiOgf miimlną$jo
JjrtiM,'- - .' .t-4 U/ ;; ••

fe: fcmbuMimt;
|įjųčtį ka» ąų Vįefe
W M & ląngą rąfe

’|4t fitefe T«o^*l)ūyo 
ląakąti. ąįiąivįūtit

./ 4 Vieąok tis vį»k«s
įii^o1Manoma kąd'.jp 

priežastis yi?ą dujos pri- 
, ėjusios į vandenį jį gesinio kręs- 
' nįęs.

Velionis buvo tikrai praktikuo
jantis katalikas, uolus vytis, pri- 
imnios ir kilnios asmenybes, todėl 
-būdavo visų mylimas. Ant pava
sario žadėjo važiuoti t&vynen, pas 
tčviis, Panevėžio ąpskr.

Kultūros ir dailės veikimas.
/’ fe r-,;

LtgČiol nedarbo nuslopintas vei- 
kirūas vėl pradeda judėti. “Ai
do”, veikli teatralinė dr-ja išeina 
scenon Nąują Metų vakare . su 
•Naujų Metų Mysterija ir “Kup
rotu Oželiu,” komedija. ■ 

“Aidas” esąs daug istorinių ir. 
sunkių scenos veikalų vaidinęs; 
visuomet žmonės būdavo užganė
dinti, kaip vaidinimu taip ir sce
nos papuošimu;- lygiai šiuo syk 
neapvils minios.

Vyčiai jau,išsirinkę Visminą, 
vargonininką, už režįsierį, mano 
greitai pradėti mokintis kokį 
nors vaidinimą.

“Tautos Fondas” pirm pradė- 
siant vajų arba kokį nors veiki
mą, paragino draugijas prisiųs
ti savo atstovus į “Tautos Fon
do” Waterburio kuopos sueigas.

Trumtruo.

8-tas

NEWARK, N. J.

Los teatrą.
- •

A. L, R. K. Federacijos
skyrips, los puikų teatrą sausio 

d. 1922 m. Lietuvių Svetai
nėje, 180 New York Avė. Pra
sidės 7:30 vai. vakare. Bus per
statyta veikalas 5-ių veiksmų dra
ma “ žmogžudžiai;^'-Loš gabiau
si Newarko lošėjai, kaip tai: M. 
Bradūnienėf M. StankiutS, B. Vaš- 
kevičiūtė, O. Malakauskiutė, S. 
Agentas, J. Nevulis, A. Staknys, 
J. Brazas, D. Rupainis, šikšnius 
ir daugelis kitų. Viso lošime da
lyvaus apie 30 ypatų. Draugijos 
ir kuopos priklausančios prie Fe
deracijos turėtų paremti šį rengi
mą savo skaitlingu atsilankymu.

J. Brazas, , ..
A. L. R. K. Fed. 8 sk rast.

NEW HAVEN, OONN.
t

<;. j ina(j (iųąriųš *siišpeii<iayę8, pavyz^

).»; tii'tikMs davmtoM tt kitaip pasižymi
ilstuvfil WtinfcsdįiMtįi, Statafi dabar kompaniją,
tiktai' darbipiftjtą-iefata, | Ym Wk01#ft:T"^it tiek tevrn 
b«j£.p»fedą taiai!)gll.žiiĮpg'i.”i«!y11' «"•

KtBlijų oBriMie-!«“ dn TevynSs Mylstoją.
: M JOS neturi

■ Pinko.” Ypač kuomet yra nupį- p-. b®”0- »“
' ginta prenumerata, 'Būtent tik- ir YSvynėa Mylėtojai...

S

yįaų pasiekti*. Beikejo - šųii i i

Yo dąr todel’pątogu Širdin^^ 
Sąjungą’ užmeti, kad y 
tarvfeū. vaUtyggs stępgeiti 
Lietuvai tbkią sųjįmgų 
Lenkais užmegzti. ’ * %¥

Pirmuosius . smarkesnius 
žingsnius ėmė daryti lie®’ - Y 
viai. Lietuvos Užsienių Reį^. 
kalų Ministeris d-ras / 
Ptiryckis tarėsi ^tuo tiksfrr* u 
Rygoj ir Taline. Dej^bog/yy 
vyko. Ministeris rado prr*įyt

. t ;■. . 4

t

tai $3.00 metams ir gausite 3 sy
kiussavaitėje laikraštį- Tąip-pat 
ir tas yra naudinga, kad įvestas 
skyrius , iš clevelandiečių lietuvių 
bei dr-jų veikimo. *

Jeigu kam būtų šiame laike dėl 
kokios nprs priežasties per sunku 
užsiprenumeruoti “Darbininką,” 
tai galima prisirašyti prie LDS., 
51 kp., kur kas mėnuo su maža* 
mėnesine mokęatim aplaikys 
“Darbininką” ir naudosis visomy 
organizacijos teisėmis.
kp. laiko mėnesinius susirinkimus1 atskirą tautų giminę, taip, ii1 
ketvirtą nedėldipnį -3 vai. po pie
tų Good Rich Svetainėje. Dabar
tiniu laiku kaip tik gera proga 
prisirašyti, kadangi yra per 
numąžyta įstojimo mokestis, 
tent tiktai 50e.

T. M. D. prakalbos.
Gruodžio 17 d. 1921 m. Lietu- nuo rusų, vokiečių ir k. Tos 

vių Svetainėje Tėvynės Mylėtojų dvi kalbos yra senos ir tūri 
Dr-jos 20 ir 47 kuopos buvo įren
gusios vakarą paminėjimui 25. me
tų .sukaktuvių. Vaidino du vaiz
deliu. Pirmas išėjo prastai, ant
ras gerai. Kalbėjo Dr. J. Vitkus 
apie TMD. tikslą. Pripažinę, kad 
TMD. nuolatos silpnėja iš priežas- 
tiea praeityje padarytų klaidų. 
Antras kalbėjo J. J. Žilis. Šitas 
tuojaus iškrypo iš vėžių. Turbūt 

Iprogramo vedėjas “pakvietė” eit 
nuo estrados, nes apsidairęs ir 
šmakšt atgal, žilis vasarą krū- se, lietuviai — lenkų įtiko j. 
muose bolševikams ^akydavo spy- Kaip pas mus bajorai ir 
r’-
Jis neseniai sugrįžo iš Lietuvos. 
Kaip girdėti už savo netikusį pa
sielgimą, įLiekivos valdžios tapo 
išvąr>tas iš Lietuvos-kaipo Ame
rikos pilietis.. Publikos buvo ma
žai, apie keletas tuzinų suėmus su 
mažais vaikučiais.

Susiv. L. R. K. Amerikoj 50-tos 
kp. buvo susirinkimas 18-tą d. gr. 
Šv. Jurgio par. svetainėj. Buvo 
skaitlingai atsilankę narių ir bu
vo pavyzdingas tarimuose. 50-ta 
kp. praeityje yra atsižymėjusi šel
pimo reikaluose- ir praėjusiam su
sirinkime paaukauta iš kp. $10.00 
dėl Clevelando šv. Jurgio par. 
inokslainės pavargusių vaįkučiij ir 
suvirs $8.00 tarp nariij surinkta. 
Išrinkta valdyba 1922 metam iŠ' 
sekančių: pirm. M. V. Ardzijaus- 
kas, vice-pirm. V. Čeporaitis, nut. 
rast. L. Špokas, fin. rašt. P. Janu
sas, ižd. V. Janušas, iždo glob, J. 
Andziulaitis. Iždo globėjo ir 
tvarkdario vardų nepamenu.

Susirinkimai.
Moteri^Sąjungos 26 kuopa lai

kys metinį susirinkimą sausio 3 
d. Lietuvių Salėje, 7:00 valandą, 
vakare. Visos narės kviečiamos 
pribūti, nes nauja valdyba užims 
vietą. Bu* h’ kitokių svarbių rei
kalų.

Šv. Kazimiero L. S. Kareivių 
Dr-jos mėtinis susirinkimas įvyks 

I sausio 8 d. 2:00 vai. po pietų, Lie
tuvių Salėje. Visi nariai privalo 
atsilankyti, nes bus valdybos rin
kimas.

Lietuvos Vyčių 25 kuopos įvyks 
metinis susiirnkimas sausio 9 d. 
7:00 vai. vakare Lietuvių Salėje, 

, 6835 Superior Avė. Jaunimas — 
|t Vyčiai šturmingąi veikė pereitais 

metais^ bet ateinančiuose metuose 
yra pasiryžę dar dąugiaus veiklu
mo parodyti. Patartiną kad jau
nimas ir taip žymini darbuoto- 

' jai kurie atvažiuoją iš kitų kojio- 
nijų stengtūsį kogreičiausia pri
stoti prie, šąunfo^fos L. Vyčių 25 
kuopos, nes prie Vyčių yra susi
spietę tvirčiausia veikimo spėka ir 
joje galima daug ką pasidarbuoti. 
Vyčiai pirmutiniai gauna progą 
susitikti su visais įžymesniais ka
talikų "veikėjais, visur ir viąsda 
pasirodo tvirtais tėvynės rėmė- 

| jais. Todėl gi visiems yra geriau-

•f

LIETUVA, LATVIAI 
,IR ESTIJA, 

Lietuviai ir latviai Euro-
ilo ViaŲfiy^

LDS. 5teP°je sudaro., nedidelę visai
vi—___ otiolri-nn numina 4-oit> ir

pas 
bū-

vadinamą lietuvių-latvių. Ta 
giminė nė£a nei slavai, nei 
germanai, nėi romanai. Lie
tuviu ir latvių, kalbos tarpu
savy labai panašios ir gimi
ningos, bet griežtai skiriasi,

panašumo tik su seniausio
mis kalbomis, kaip Indijos 
sanskrito arba Europos mi
rusios kalbos graikų ir loty
nų. Priėš karą’ lietuvių ii1 
latvių likimas buvo vieno
das, abieji vergkvo rusa'in. 
TeČiAu gilesnė j praeity abie
jų tautų gyveūf^.kitoniškai • 
latviai buvo vokiečių ranko-

cius prieš Lietuvos neprigulmybę. dvarponiai lenkai arba su-
- - L lenkėję, fąip Latvijoj vokie-

• xz • • • * > f* ’r'r •••*».

tarimo pas latvius ir estus. 
Sušauktas vasarų Kaune* ”* 
laikraštininkų suvažiavimas 
iš Latvijos, Estų ir Lietu* 
vos tą darbą padėjo varyih.

‘ ąr

Lietuvoj uusistatymaa to- * 
kią sąjungą tverti nieko nep 
laukia it. Visa Lietuvos Vjt 
riausj.be ir seimas sąjungą ' 
remia.

•K .

■ * ; ■;

-J , »
1 į . Į 

’ ’ J
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Latviai, darosi, kžiM'-'- ;
fff** . , __ _  ’

ląnke^ ai. Naujas Latvių ' •>. 
Minis i eris pirmininkaš »’itf *. ’
Užsienio R. Ministeris (juo# •
jis ir pirmiau buvo) Mierp- 
vičius, savo programinėj 
kalboj pažymėjo jo ‘ tikslu 
būsiant sąjungos tvėrimą. 
Estai, žinoma, taip pat ne-'j 
atsisakytų.
dėl Suomiu. Bet iš kitos pu-

.4

<♦ ’

buvo nustatyti geri išspren- kartaį tai pat pa,
Hn« uiftrtn IrhnisnTnn TCnin t .•> ■• \ - * s- , •dus sienų klausjmą. Kaip 
visiems žinoma, Lietuvos 
valdžiai su Latviais arbitra
žo keliu liko nustatyti. Lie
tuviai gavo Palangą, Lat
viams paliko Ilukštą ir gavo 
dar kai kurių žemių. Iš ki
tos pusės Lenkai su savo 
nauja avantiūra panašia Že
ligovskio—Korfanty’o avan
tiūra dar kartą pasauliui Sės sujudo,’sukruto ir sąjmi-..
pasirodė esą neramūs žmo
nės, žodžio laužytojai, ir

f

Al ejoti - tenisą,. ~
■v

>

A
j

r

Q~ gos priešai — Lenkai, Rm ., 
. . sai. Bet Sąjungos ryšiai

delei suirtisio savo valstybes tvirtėja. Kaune atsilahkių-- 
■Ikio pasidarę netvarkos pa- sjg Latviios 'pTemieraS pa-;'. 
trTrn/lrrm n>n/H n 1 rv» nniTlVi 1_____ _ - _ „ . . '
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vyzdžiu. Tad įsileisti sąjun- 
gon lenkus bile kam nebe 
Mp norėjosi. Toliau, Pa
balt j ūrio valstybės vykinda- 
mos taiką'su Rusais, susidū
rė su didelėmis sunkenybė
mis, 1 kadangi/, bolševiką!. YįV 
saip sukiojosi, kad nepildy
ti pasižadė j imu. Einant iš- 
vieno, Lietuvai, Latviams, ir 
net Estams buvo tikėtis leng-

reiškė,, kad jei Želigoskis 
pultų Kauną, tai Latvija-.^ 
stotų Lietuvai talkon. Įvai
rūs tų valstybių atstovų sų- \ 
važiavimai nųolatai esti tąjį, J
T—* • t a ■ • * *

■ - 
jė)J Gruodžio m. vidupyje ;

*

b

-čiai ir šųvokiėtėję. Kaip'mes 
dar; iki Šiol tebwb$.ghį . delbi 
to sunkią. iovą'šu'tenkais, 
taip tada žūt-būl teko veik
ti latviam prieš vokiečius, 

Latviai būdami kultūrin
gesnių vokiečių, negu'mes 
lenkų, įtakoj ir'gyvendami 
arčiau kultūringų švedų, 
suomių ir pagaliau' estų, pa
tys prakulturėjo’pirmį begu 
lietuviai. Todėl aažnai atsi
tikdavo, kad ldtiriai lietu
vius dagi pašiepdavo. Lat
vių kova ir kelias į nepri
klausomybę buvo sunkus, ta
čiau dabar dėl vietos ir lai
ko stokos apie tai nepasako
siu. Daugiau paliesiu tiktai 
jų santykių tos( kovos metu 
su lietuviais, kad būtų aiš
kesni dabartiniai tų dviejų 
tautų ir šalių šantvkiai ir 
svarbi vadinamosios širdin
gosios Sąjungos idėja .

1018 m. kaip Lietuvoj, 
taip ir Latvijoj buvo įsigalė
ję bolševikai. Latvių val
džios, Ulmanio - vedamos, 
rankpse bebuvo palikęs ma
žas sklypelis apie Liepoj ų ir 
prie Lietuvos, Prieš bolševi
kus lietuviai su latviais sten
gėsi laikyti bendrą frontą. 
.Latvių valdžia buvo visais 
žvilgsniais sunkioj padėty 
neturėdama ganėtinai ka
riuomenės, ginklų, ■ pipigų. 
Lietuviai patys taip pat vi- 
sako stigo, tačiau to nežiū
rėdami suteikė latviams iš 
paskutiniosios paskolos nors 
5 milijonų auks. Vargais 
negąlais pavyko bolševikus 
išvaryti.; Santykiai visą ,tą 
laiką abiejų tautųjr valdžių 
jmvo ko geriauši. Lietuviai 
pasiekę Dauguvos 'nebeturė
dami savo žemių anapus jos, 
neneigdami perdaug vargin
ti savo kariuomenės ir būda^ 
mi jus reikalingi kituose: 
frontuose —1 
moutinįnkų 'atisakė toliau 

Kulbis Plikau^kas, smarkus ov-eiti, Į Dvinską suėjo jau
■ ■ . ‘ *

*> • . . . . . . ■ . .
..... • i . • . . ■ - ■ ■ • -« - . . 1
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/Rygoi.., tąi Taline (Revelyr
• k. I * * a » -

ei ... - - • -

Taline buvo ekonominę tų 
valstybių konferencija.

Stv
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LESIAUSIA KALĖDŲ DOVANA GIMINĖMS |
AMERIKOJE AR LIETUVOJE .TAI j

“DRAUGAS” Į
*| .... .................................................................................................................................................................................................................. I '

į 7i<“tvntėi’’q visnomen'?q. politikos ir literatūras katalikų į 
■f j dienraštis, nepartijinis, tautinėje dvasioje vedamas. |

< f

h

Gruodžio 20 . d. aplankė mūsij 
kolioniją garbingas svečias kun. 
Garmus. Publikos prisirinko skai
tlingas būrelis ir visi atydžiai 
klausėsi gerb. kun. Garmaus pui
kios prakalbos. Gaila, kad mūsų 
kolionijoj jau senai viešpatauja 
bedarbė, iš tos priežasties ir aukij 
neperdaugiausiai tesurinkta. Bet 
atsižvelgus į aplinkybes, pasirodo 
kad neblogiausia. ^Su pasižadėji
mais viso surinkta' $480.00. Štai 
seką aukotojų vardai. Aukotojai 
po $50 aukavo bonus. 
P. Grigienė....... . ..........

. Alekas. Ramonas ...........
« M. Lasavičiutė .. . . ........

M. Benevičius ............ .
J, Šliteris..................... .

Šliteris................... . .
” J£. Skarulis ...................

Kun. V. P. Karkauskas.. 
§y. Kazimiero Dr-ja .... 
Gyvęjo Rožančiaus Dr-ja 
O. Dąvydonienė ... 
į. Tlminskienė ... 
Aleksas Alabųrdą .
•t lrtiMa 
į Jtakarąuskas 
Jttst. Vikšritis ....

$5|.00: Ą. Karpavičius,

pį K Šukięnė.
, $1.00: P. Senkus, A. Uloza,
/yRadauskas, K. KrUinauskas';

Cį* IJįįarįcnė, 0. Juškausklenė, J.
• įįltlp^ugkas, A; Aboja, M. i[oku- 
.b|O, B* Nekrošius, A. Dužius.

kad ateityje daugiau 
(gjlk’į Winksim tam svarbiam 
'■W|Ąį peš Ylai gerai žinot, kad 
mokslas yra kiekvienam reikalin- 
gas. .*

v
'į

•t

i

$50.00 
50.00 
50.00

.,50.00
50.00
50.00
50.00
25.00
25.00
20.00
10.00

5.00 
. *5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00

, L. 
kijelis, Z. Kilme, Ona Savickie-

M <

• •

ialavija. į

lenkų ,ir bei?- Svarbiausia priežastis, buvo 
uesyisitarimas pačios sąjun-uvpj-Iaj.xtvx.iii.Ris> jyuviUB

gos minties esmėje
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paduoda naujausias ir svarbiausias žinias iš 
Lietuvos ir viso pasaulio.
stropiai seka pasaulio politiką ir turi savo 
nuolatinių korespondentų ir bendradarbių 
Anglijoje, Prancijoje, Vokietijoje, Šveica
rijoje, Italijoje, Lietuvoj ir kitur.
turi įdomių priedų: “Darbininkų Naujie
nos” kur praneša žinių iš darbininkų gyve
nu) ii* jų reikalus gina.

“DRAUGAS” Seda lengvai suprantamų mokslo straipšne- 
* • • f t Aa . _«• .  

“DRAUGAS”

“DRAUGAS”

“DRAUGAS”
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lių priede “Genys margas — pasaulis dar J 
maigesnis.” čia ir skanaus juoko gali ras- ] 
ti pažvelgus į “Juokų krepšelį.”

“DRAUGAS” yra blaivininkų rėmėjas, užleidęs jiems 
“Blaivybės Dirvą.” ..

“DRAUGAS” nuolat deda įdomių apysakų, laiškų, felje
tonų.

“DRAUGE” sandarbininkauja žymiausi Amerikos ir Lie
tuvos rašytojai, politikai bei veikėjai©

Čia ir skanaus juoko gali ras-

i

*41
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“DRAUGE’’ skelbiami rimčiausi bankai, bendrovės ir ki- 
. tos panašios įstaigos.

<eDR^UGOff KAINOS 
LIETUVOJ: ■ -

Metams........................ $8,00 Metams
4.00 Pusei metų 

3 mėnesiams............... .  2.00 3 mėnesiams
Kiekvienam užsirašiusiam “Draugą” metams ar pusei metų ’ 
duodame puilęų “Drauge” sieninį kalendorių., šiaip per- 1 
kant kalendorius kainuoja 25c. .J

"LAIVAS" i
Savaitinis dvąsios reikalams skiriamas laikra’tk ui-
ši kiekvienos savaitės Lekcijos ir ĖvangeĮijc 
iv Šiaip gražią katalikiškų Žinių in pasiaWjymų.

; . . kainaJ
Metams .......................
Puseimetų ..........,

/ Užsisakant adresuokite t

LIETUVOJ:

Pusei metų ...................

l

: AMERIKOJE: *'
i.....................  .$6.00

3«Q0 ..į
1.50

ši kiekvienos savaitės Lekcijos ir Evangelijos praMnhną
'i?;
a

* >E 
aj 

m Vi

»

. .$1.50 

.. .76

DRAUGAS PU8USHING COMPANY
333* 8OĮniH OAKptY lV|NUI, CHIOAGO, ILUNOIB.
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Ifiesto’ pakraštyj tarp lūšnią' trobelių 

^irsi kokius tai nežmoniškus^ širdį verjąn- 
is gąrsus ne tai juoką, ne tąi pašėlti* 

f verksmą, ne tai' nežemišką koki aimana- 
mį^vaitojimą, — tokius garsus, kurie' la- 
ausia keisti "atrodys ypač toj vietoj,-f- 

įiesto 'pakraštyj, kur menkos bakūžės vi- 
lomet apsiniaukę, liūdinčios stovi.

Prisiklausyk tą garsą: iš kur jie eina, 
&kąs juos tokius nežmoniškus kelia,' o dar to- 

laiku kuomet geri žmonės visi darbais 
užsiėmę, jog tokiu laiku kas gi galėtą krykš- 

į karuti ar verti tokiu pragarišku'įšelimu, kas 
gi per tokie išdykėliai ten būtą susirinkę iš 

" kur tie garsai eina ?.. i
Žmones rūpinasi pragyvenimu ir visi 

užimti darbais — o čia kas tai išdykauja. 
Tik, Dievulėli geriausias, kokia kartį tier 
Sa — tuo įdūkusiu šėlimu, kuris kelia tuos 
nesuprantamus garsus,, taip-gi.. rūpinamas 
pragyvenimu... taip-gi darbas,, nors praga
riškas, dėl užlaikymo gyvybės...

Prieik, arčiau, tą nesuprantamą gar- 
p su vedamas ir pamatysi baisius širdžiai re- 

ginius, kurie kiekvieno žmogaus jausmus į- 
Ęf-Vargins, sieloj neramumą pakeis.
[ ? ’ Pamatysi kaip pro plačiai atidarytus 
į antro gyvenimo langus eina ištisa pragaris- 

panorama, prieik-dar arčiau ir įsižiū- 
rėk. * .

¥ Kambaryj, kaip matytis per plačiai ati- 
, darytus langus, eina velnioniška vakchąna- 

i lija: ąran veržias . skaudi, klausą rėžianti 
|' muzika, o lange tik mirguoja, -mirguoja 
L'žmonią veidai — vis išvarginti, nepaprasti, 
, f kokiu tai dvasiniu žmogaus supuvimu spin- 
•*’ dinti, tikri begėdystės ir didžiausio doriško 
?' • nupuolimo apaštalai.
i Tai-susirinkę jauni inetais, (bet seni 
( '-dvasia ir kūnu) .žmonės, kurie ieško... užsi- 
p.mirsimo, ar tai iš didelio, kvailo nuobodu
ly mo, ar iš didelio dvasios suvargimo, kurio 
p... nenori prašalinti dvasiniu poilsiu — malda
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ar bent jausmingu sielos pake- imu Dievu- 
lin. ‘ ■ - '■ • .

Taip/ šioj lindynėj žudoma nebetik pra- 
r dėję pulti doroje jauni žipoiiė:';, b'et iš čia 

■ išeina ir daugybė gudriausiai sugalvotą bū
dų kaip įtraukti į pražuvusią tarpą žmones, 
kuriems dar aiškiausiai šviečia gyvenimo 
viltis, kurie dar nieko dorinė e suktybėse 
nenusimano.....

Ir kaip skaudu žinoti ka i tas peklos 
skyrius žemėje — ta nedorybės lindynė vi
suomet atranda sau naują auką, visuomet 
jos pinklės sugauna dar dorus žmones, ku
rie pakliuvę į šią vietą jau amžinai nebeiš- 

Jeis be svetimos tvireiausios dvasinės pagel- 
V fbos, ši vieta daugjiiniui jauną sielų yra am- 
'zinu kalėjimu ir kapais... Liūdna, karti 
tiesa... . • '

' Pažiūrėk, štai kambaryj’'atsiskyrę du 
žmonės nuo bendros krūvos pasinėrusios į 
beprotišką šokį ii’ pasileido prie lango. Jau
na, bet labai suvarginta mergina, pripuolus 
prie lango, labai negražiai juokaudama, at
sisėdo ant jo nedoroj pozoj, o vaikinas — 
sunykęs darbininkas,' kuris čionai dar pir
mu kart su draugais atėjo, pribėgęs prie, 
jos nesižinojo ką bedaryti ir tik paėmęs mer
ginos ranką spaudė ją ir žiūrėjo merginai į 
akis. *

* Merginai, matyt, tbkis vaikino žvilgs
nis nepatiko, nes buvo, turbūt, negeidu- 
lingas, ir ji ėmė vaikiną vesti i įsikarščiavi
mą savo jau.priprastų būdu.. .

Jaunas kraujas greit .užsidega, o ir su
gebėjimas merginos išnaudoti'progas prive- 

■ dė greit tą vaikiną-darbininką prie to kad 
jis ėmė žibančiomis, geidulingomis akimis 
ją visą žvelgti, griebėsi ją apkabinti, ėmė 
murmėti geismingus žodžius...

'. O gudrūs spąstai prabuvusios aukos 
merginos ir dabar liko laiku išstatyti — da
bar, kaip laikinas jau;užsidegė, ji nusida
vė nekalta ir meilia, nekalta, rodos, šypse
na ant veido žiūrėjo į vaikiną, kuris nuo to 
galutinai pasijuto esąs valdžioje' gyvuliškų 

. įsisiūbavusią savo jausmą, ir kurį ta pati 
mergina, kol reikėjo, stengėsi uždegti visai 
nedarydama sau nekaltos išvaizdos.

Greit ta porelė nuo lango nuėjo per 
kambarį ir išnykę už durelių kertėj, kokioj 
tai tamsoj,.. " . ,

Žuvo vėl viena jauna siela, kuri pirm 
atėjimo j šią vietą nieko blogo nepažino, žu
vo, gal ir amžinai...

♦ ‘ •

ten už togo emu pasėlis 
šokimas,, pašėlusios muzikos-’^garsai iir ne? 
žmoniški Šokaneii^ šūkiiYimM ^is veržiasi 
pro larigiy laįiįl einą- vąl^anąliįfą??. pirk* 
lybaĄ. tik ne paprastomis prėk’eūiiš? ,Įįet. .’. 
žmogaus doros gausmais, , nekait^beį y 

u -Ir kasdieną Čia eina pūnaŠūs baliai,^ kas
dieną tamsūs veidai šmėkščioja pro langus 
antro gyveninio,: kasdieną po daug kartą 
pamatysi, tą pačią merginą .lakstančią prie 
lango kiekvienu kart su kitu vaikinu, kas
dien daugybę kartą varstosi durelės kamba
rio kertėj, už kurią tamsu... už kurią palie
kama jaunystės žydėjimo gėlės, žmogiški 
jausmai, nekaltybe... ' 1 ■ *

Ir kasdieną Čia sukinėjasi visokie žmo
nes apie vartelius to namo, — vieni eina bai
lūs, apsidairydami, su drebančia širdimi, o 
kiti drąsiai mauna kaip tą namą gyventojai 
kad būtą, kitus ten, kambaryj . sutinka 
šauksmingai, kiti įėję neramiai dairosi ir 
tyli, kol drąsumas pats savaime ateina, be
žiūrint į būrį geidulingą žmonią, geidulin
gus žvilgsnius nedorus kraipymosi, gudrius, 
pinklėmis statomus žodžius, ir kol juodoji 
tamsa už aną durelių nepaglemžią dar vie
nos aukos.. . . .

Lankosi čia prasti žmonės, kuriems 
landynių gyvenimas tegalimas, kurie kenčia 
sunką dvasios slogutį, kurie drebą perdaug 
iš'pasileidimo nubodžiauja, .arba perdaug, 
varginusi ir vilties bei nusiraminimo gyveni
me neturi, tolinasi arba negali, neturi jokios, 
progos, prieiti .prie doro krikščioniško, gy-. 
venimo. - Atsilanko čia vargšai — darbinin
kai, ar tai jau įgudę nuo seifo čia. vaikščio
ti ar naujai draugą atvėsti “susipažinimui 
su tikru' gyvenimu, ’ ’ atsilanko kareiviai, ku
rie negali daugiau nieko gyvenime matyti 
kaip tik amžinai vienodą, nuobodą, bedva
sį mokinimą, ateina užkampią viešpačiai — 
valkatos, visokio plauko “nakties pauk
ščiai,” kurie tokiais, kokiais yra, liko ar tai 
per jaunystės laidas ar per didelį žmonių 
piktumą.

Gyvenimas, rudas, nubodus gyvenimas 
tęsiasi dien iš dienos miesto pakraščiuose, 
suvargę darbininkai arba išdykę, ir, ’ kaip 
šunės nuo alkio ir šalčio perkorę, valkatos 
vaikščioja lyg šešėliai po gatves, o įen^^f-

si, kui* Moksliu įvąirianšiū eeni- įiTO 'Š&itoni vadais J'tą ^<^eapšviesfuji> mi*’
ka‘ten^amatysnns^ *’ •_ 5 ; in baisu apra-

' šynęti.yisą tai kaįdedasi kanjbaidįpse to 
:‘linįsmbjpkamp^d” kin trenkią garsinga 
mužiką, žilia papuošalai, liejasi'vynas, gir
disi . grąžąs', i ‘inteligė'htišfci ’ ’ išsireiškimai, 
.matosi gražūs liiikčiojimai,- meilūs, ' veid
mainingi šypsojimai, veidą nudavimai.. i 

Miesto pakraščiuose pragaras nėrą toks 
baisus kaip čia, nes ten dar nemoka tokią 
gttdrybią kokias moka susirenkantieji į tur
tingai: išpuoštus kambarius “linksmojo 
^ampelio.”

Du pragaru — vienas su nudėvėtais 
veidais, iškrvktįsia muzika, vulgariškais 
šokiais iki pat begėdiškiausio laipsnio, o ki
tas — su trenksmu tikros muzikos, mirgėji
mu papuošalą, biauriausiu veidmainingu- 
mu, nudavimn išvaizdos ir įvairiausiom 
gudrybėm.’- t

Du pragaru, abu žudo žmonią sielas, 
bet antrasis daug baisesnis, nes pažangos iš
tobulintas, išlepintais žmonėmis sukurtas... 

Abu baisūs,' bet antras daug biauresnis, 
nes ir aprašyti viso jo biaurunio be širdies 
piktulio nebegalima.. . Žudo sielas praga
ras žmonią geiduliais sukurtas, kursto jį ge
ru pavyzdžiu žmonių vadai, žmonija tobm 
linaši.’.:

V a r (/o Poetą.

vaikščioja lvg- šešėliai po gatves, 
tuose namitose, kur linksmybė ir ..geidulį, 
patenkinimas už kruvinai užtriūstus skati- ' 
kus perkamas, savė keliu eina nuolatinis 
gyvenimas, nuolat pribuna naujos aukos, 
nuolat lankosi seni, pažįstami svečiai...

Tuose namuose kasdien pragarinis, ne
žmoniškas, beprotiškas linksmumas verda, o 
miesto pakraščiuose vis dora mintis nyksta, 
vis tiršti, biaurūs nedorybės nikai išeinan
tieji iš-linksmąją namų užima platesnės.ir 
platesnes vieta:’’., užgula kas kart didesnį su
vargusių žmonių skaičiui ir skandina, nardo 
savo biauriame kvape kaskart naujas ir 
naujas šeimynas, smaugia kaskart daugiau 
ir daugiau'jaunų, nekaltų sielų, kurios prieš 
tuos biauriuosius nedorybės debesis spirtis 
negali...

Tvirksta šeimvnos nariai, ira šeimvni-*• ’ *• «■
uis sugyvenimas, nyksta sveikata ir• tyras i 
linksmumas, žmonės tu baisiausiu nedorv-7 c c v

bes debesų smaugiami vaikščioja kaip mir
ties šešėliai, o “linksmumo” namuose tšo
kiai ir garsai niekuomet nesibaigia, vis ne
ša platesnius atbalsius, daugiau lankytojų 
sulaukia, o “gerieji” žmones, kur gyvena 
apsišvietę ir mokslus pažinę visą tai aiškiai 
mato ir supranta, bet ant tiek nepasidar
buoja kad tie blogumai patys savaime iš
nyktų, — jie daugiausia gainiojasi laimės 
apgaulingus šešėlius, kovoja dėl asmens pa
sikėlimo, dėl asmeniško vardo, turto.. .

Ir ne,tik kad palieka tuos pražuvusius 
žmones vienus, bet, pažiūrėkime ką ir pa
tys daro; — ar nebaisiau tik kaip tie nelai
mingieji, nes tie daugiausiai neturėjo spė
kų ar sugebėjimo doriniam puolimui atsi
spirtų -dol savo tamsumo, o gi tų pusėj vi
sa mokslo galybė, visos dorinės ir medžiagi
nės priemonės puolimą sustabdyti jau nekal
bant apie asmeninį puolimą. Prisižiūrėki
me gi ką daro atsispyrimui prieš dorybės 
puolimą mokytieji žmonės: inteligentais, 
ponais vadinami, kurie, beabejo, turi dau
giau dvasinių pajiegų, kaip tie varguoliai-: 
darbininkai, kareiviai, visokie valkatos, ku
rie patys'klampynėse žūsta ir paskui save 
traukia į jas ir savo, šeimynas, pažįstamus, 
bendrus. " »

Nueikime į miesto vidutį, kur žmoni
jos geresnieji vaikai gyvena, kur visa pa
saulinė kultūra — pirmyųeiga pamatuoja- 
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-turbūt, megįrdešime tokių garsą 
įjaWĮm plaukančią kžįpfkad čia — miesto’ 
pa^ra'sęHios.ą. -darosi.' Tąi$v Čia naiesttn 
vi&uyjto negirdėsi ii;įlematysiką girdi ii 
matai’miesto. pakraščiuose,:'bet čia viskas 
daug biatiriaą atliekamanegu ton, mes dva
sios bjaurybės , čia . pridengiamos <lirįtinu- 
mandagumu', pataikavimu, niokėjimu gud
riai išnaudoti progų.-, Irnėgali, žinoma, Čia 
taip elgtis kaip lindynėse, nes čia žmonės su
sirinkę mokyti, apšviesti, todėl ir gudresnės 
.pinkles viskam sugalvoja ir daug gudriau 
iš ąukos pasityčioja; Pažiūrėkime tik.

Didžioj miesto gatvėj, tarp iškilmių 
rūmų, susispietusių abypusiai plačios gat
vės su giažia alėja viduryj, su plačiais tro
tuarais iš šalių nepatemitinai' gyvuoja sau 
didžponių “linksmas kampelis.”

Vardas, žinoma, nieko blogo neparo
do; jog žmonės-didikai negi vadins savo 
“namą” prastai “burdeliu”kaip tai nesi
drovi niekas vadinti *‘namo” miesto pakraš
tyj, mht poniškas, moksliškas mandagumas 
turi gražiai užslėpti nors ir biauriausį da
lyką. *

Ir kitoKiu gyvenimu, žinoma, gyvena 
tas “linksmas kampelis,” kaip anas, miesto 
pakraštyj, — teii skurdas ir vargingiausios 
žymės kaip pas ilsus tuose pakraščiuose gy- 
veaiančius, o Čia ir poniškumo geiduliams 
tarnauja paskutinieji “kultūros išradi
mai,” čionai kiekvienas žmogus su išlepintu 
“.skopiu” gali sau rasti užsiganėdinimą.. . 
T ši namą nesilanko prasti varguoliai žmo
nės, neieško, biauraus gyvuliško geidulių už- 
ganėdinimo “draugijos ątmatos” —čia vis
kas atliekama labai gražioj formoj, viskas 
pridengiama Vįnteligentiškiausiu išsilavini
mu, mandagumu, tam tikru artistiškumu, 
o ištikm ar nedidesnis pragaras yra čia, vi
duryj miesto, Jupe (■j-nteligentįškiąusio -iš- 
silayininio” žmonių, negu tenai, miesto pa
kraščiuose, taipe prastų žmonių?..

Ar Nedaugiau biauriausių nedorybių at
liekama šitaine “linksmame kampelyje” 
pro kurio stiklines duris drąsiai įeina viso
kie žmonės: popai, pabrikantai, advokatai, 
studentai ii’jkžti ? Jog čionai susirenka at- 
ikti biajiriafkdųl geidulių užganėdįnimo to- 

vie žmonės, kuriems visas gyvenimas-moks
lo žiniomis vrabiušviestas, kurie aiškiausiai ' — — - '

Musų liaudies išmintis.
Su žmogum linsmu, linksmas kiekvienas, 
O kaip reik jam verkti, verkia patsai vienas.

grašiu LITHUANIA,.Ėįimdis/ 
Jurbarko, p, * . • '' ’ U ?

Už nialonųpatarnavimą įšjąnks^ 
to tariamą nuoŠiiBuk .ąčittf ’ ?

Sfun* A.
> -e.

Gruodžio 25 d. 1254 m., kaip rodo Va
tikano archive rastieji, raštai, buvo pa
šventinta panlatai pirmajai Žemaičių Ka-' 
tėdrai, kuri buvo toje vietoje, kur šiandie
ną Luknė .susijungia su Dubisa. Tą vietą 
ir šiandieną žmonės tegevadina — “Dvar
viete.” -

Lietuviiį liaudies išmintis.9 
ICas gražią, be doros pačiutę laimėjo, 
Svetimiems žvirbleliams tas kviečius pasėjo.

Tas nėra laisvas, kas ne viešpatauja sa
vimi. v Sek spiras-

, s

.^ėr^ aukštuinos,,. kurios žmogus nepa
siektą, bet jis turi jon lipti atsargiai ir drą
siai.

pažįsta gyvenižno blogas ir geras puses, ku- .

ŠKAinTOJy KAMPELIS,

matyda-nii 
skubinasi 
ant kaklo 
projektu.

' Hans Andersen.

'•■I1H
1

*

* ■

»

" v *■ ., ....

NĄŪJŲ-METŲ DOVANA' 
(ŽEMAIČIAMS.

f \ » ' .r * * >
ir r \

Žcuiaičiai stato Telšiuose Teat
rų, Liaudies Naniųd, Biblioteką- 
bei skaityklą.. Tūkstančiai Jusi] 
yra tolimoje Amerikoje,' daugelis 
Jūsų grįžta ar žada grįžti liuoso- 
jon Tėvynėn*—, ir tcti, savo gim- 
tinėjeį atrasite gaižią įstaigą, • 
Jūsų vardai, kaipo tos įstaigos 
kūrėjų, bus aukso raidėmis pa
vyzdžiui užrašyti.
j Tai-gi aukokite, Lietuviai bei 

•Žemaičiai, sušelpiate savo moti
nėlę Tėvynę ir duokite Jos apšvie- 
tos reikalams.-

Siųskite savo aukas ar per mū-f

t

r*

su įgaliotinius Amerikoje, ar tid- . 
siog “reg-istered” laišku: Telšiai,^ • * 
Žemaičių Teatro Fondo Komiteto 
Pirmininko Dr. J. Mikulskio var?
du.. .

Aukavę 5 dol. jau būsite įrašy
ti “Amžinojon ^Teatro Steigėjų 
Kąygon;” aukavę 25 dol.- rasite, 
sayo pavardes Teatro’ Rūmuose 
Garhūst vietoje įrašytus; aukuo- 
jajičius gi 50 dol. ar viršaus pra
šome siųsti savo paveikslus su pa? . 
rasų,, nes.jis bu visiems amžiams 
Teatre iškabintas-. , ;

Visi aukuotojai gaus, iš mūsų 
kvitus‘ir diplomus, net-su dramų 
rašytojo gerb. V y d. ū n o .pa
rašu. ' .
.Kas greit duoda — dvigubai, 

duoda.
Su pagarba Žemaičių Teatro 

.Telšiuose Fondo
Komiteto Valdyba.

P. S. Mųsų įgalio'tinius prašo
me prisiųsti pinigus ij apyskaitas, 
kad galėtūme paskelbti spaudoje 
tuoj po Naujų Metų.
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 Skaitykit ir Platinkit B 

Tėvynės Gynėją—Šaulių...

Laikraštį Jį

“TJIMITį." |
“TRIMITĄ” leidžia Lietuvos 

šaulių Sąjunga, kuriai rupi ne J į 
■bet kurių atskirų partijų ar luo- į 
mų reikalai, bet Lietuvos Lais- ii 
vės ir Nepriklausomybės gyni- s į 
mas jr demokratinio j.os surėdy- •,© 
mo tobulinimas ir stiprinimas.

“TRIMITAS” tiekia daug ži- 
nių'-įš Liethvos pasaulio gyve
nimo. Jame aiškiai ir vaizdžiai 
nušviečiama Lietuvos vidaus ir 

tarptautinė padėtis.
u“ g “TRIMITAS” deda eilėraščių, 

apysakėlių, vaizdelių- iš šaulių 
kovų už nepriklausomybę, po
litinių ir mokslinių straipšnių 
ir šiaip daug gražių pasiskaity
mų.

“TRIMITAS” eina kartų l sa
vaitę 32 puslapių knygelėmis. 
Jo kaina Amerikoje: metams 4 
doleriai; atskiras numeris 10 
centų. Lietuvoje: metams,— 
96 auksinai; atskiras .numeris, 
2 auksinai.

4 

pirkti, arba net per gimines tą nkiuosi, Gerbiamoji “Į>arbinin- 
ir stovi už visišką Lietuvos nepri-! ko” redakcija neatsisakys savo 
gulmyhę ir jos laisvę. Jie tą pa-1 laikraštyje patalpinti šį pirmąjį 
rodo visur, ir laisvamaniai rimto 
ir pamatuoto .užmetimo prieš juos 
neturi, šiandiena jau kiekvienam 
aišku kas gina Lietuvos neprigul- 
mybę ir laisvę.

Darbininkas.
/ •

DR. J. ŠAIUPA^M HYMANSO 
vfcPROJĖKTĄ.

Prahcūžai ir ftnkaį 
pavojų iš visų ; pusių 
Lietuvai užnerti- virvę 
pavadinta 'Hymanso
Aišku, kad kaip lenkai, taip ir 
orancūzai ieškojo ir ieško Hyman- 
?o projektui šalininkių iš pačių lie
tuvių tarpo. 4' '

Mūsų laisvAniahiai Lietuvoje ir 
Amerikoje triūbijo, kad už Hy- 
nanso projekto priėmimą stoją ir 
imituoją krikščionys demokratai. 
Vienok taip nebuvo ir įfėra. Jog- 
ir priežodis sako: “Vagie, kepu- 
ė dega.” Taip ir su laišvama- 
liais iš. sandariečių ir valstiečių 
sąjungos abazo.

Prancūzai ir tankai matyt spir
te spyrė laisvamanius keiti viešu- 
non pritariant Hymanso projek

tui. Tą .jie padarė, ir štai dabar 
Prancūzas Chardigny Kaune ieško 
:r daugiau šalininkų ir pučia kur
kulą, kad jokios Lietuvos nešą, ją 
fik prasimanę keletas kunigėlių ir 
sįgip jau pasaulinių litvomanų.

Dar daugiau visokių niekų pri- 
•ašn tankai. >

Prancūzai ir tankai pasidrąsino 
tada, kada pasirodė keletą prita
rėjų iš Valstiečių Sąjungos parti
jos. Dr. J. Šliupo straipsny s už 
Hy/nanso projektą buvo vienas iš 
(markiausių, kad net nuo jo pa
raudo kaikurie ir laisvamanėliai. 
Dr. Šliupas niekada nieko į kovel
ių, neviu iojo ir sakė aiškiai ir at
arai. Ir už Ilytnanso projektą 
Dr. Šliupas aiškiais žodžiais pa
sakė.

Tai matote, kur gludi pro-len- 
kiznias. * . ■

Laisvamaniai smerkia ir prime
ta pro-leiikizmą krikščionims da- 

‘mokrataą tik dėlto, kad nukrei
pus visuomenės akis nuo savo iš
davikiško darbo.

Krikščionys doųmkratai stovėjo bus

ŽYDAI IR LIETUVA.

Lietuvių ir lenku sutaikinimui

Į tos. rūšies paskelbimą, 
rių širdingai ač(iū.

Tariu pagarbos žodį
Zofija Vasiakaitę. 

Kainiglis G-NII-1921.
i -------------------- i

LIETUVOJE, 5-nie verste nuo 
Jurbarko, 10-me nuo vokiečių 
sienos, Kaimelio parapijoje parsi
duoda 150 dirbamos žemės margi]

> J'pateko žydai: iš Tautų Sąjungos į ūkis vardu palivarkas “Meškinė 
pusės rūpinasi Belgijos žydas su trobomis už 7,000 dolerių. 
Hyinans (Hejinųn). Iš Lenkų pu-Į Smulkesnių žinių deliai užinte- 
sės —i Askemazy, nekrikštytas žy-' resuotųjų prašoma kreiptis šiuo 

' ’ Į 4- vdus ir kažin kokiais Lietuvos vai-1 antrašu;
džiai nežinomais reikalaisTauvykoj Paštas Jurbarkas, dvaras Kai- 
į Varšuvą Rozenbaiunas. Lenkų mėlis, apskrities šakiu, Kidulių 
laikraščiai praneša kad -Rozen- valšcius, Z. A asiakaitė.
bailinas nori susitarti dėlei einan
čio ginčo su lenkais.
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I BROLIAI AMERIKIEčrAJt 
© Jums, už jurių-marlų gyve^ 

mintiems, TRIMITAS geriau- . 
šiai paaiškins padėti inylimos, 
tolimos Tėvynės, dėl kuHos ge
rovės Jūsų širdys taip jautriai 
pinką.

Tad išsirašykit Trimitų sau 
ir išrašykit savo '-lininėms Lie
tuvoje.

g Tuojau pasiuskit laiškeli TRI- 
© MITUI, pranešdami savo adre- 
I© su. Vienų mėnesį — 4 nume- 

rius, — siuntlųėsime TRIMITĄ 
* dovanai, kad galėtumėt su juo 
r susipažinti. O' turime vilties,- 
£ kad susipažinę panorėsit, kad 
J Jūsų minia nuolat lankytų TRI- 
| MITAS. '
į Laiškus Lr pinigus reikia siųs- , 
© ti tokiu adresu:

<| “Trimito” Administracijai* 
© LITHUANIA.

i Kaimas. Laisi^s Kr. 2(L
'©©©*C©ffi®©©©©£®©®©©©®5: 

m

(ierbiainų Amerikiečių, turinčių 
žinių apie Augustą 

į Burdulį gimusį Miklausių k., Moc- 
i kavos valse., Suvalkų rėdyboj’e, 
prieš 24 metus atvykusi Amerikon 
ir ten be žinios dingusi, nuolan
kiai prašoma suteikti tų žinią jo- 
broliui'. Kun. Antanui Burduliui

?®®©©@S©©©©©©©®®®©©@©©@@©@g

\ KALĖDy DOVANOMS SIŲSKITE 
į “OARSį” LIETUVON.
? •

s Kiekvienas lietuvis ar lietuvaitė geriausią savo
5 giminėms Lietuvoje padarytą dovaną, jeigu už- 
s rašytą katalikų dvasioj e einantį savaitraštį “ Gfar- 
p s<u” .
I “Garsas” į Lietuvą kainuoja metams 3 dolerius.,/ 
| Pusei metą $1.75.
9 . • * »

p Susivienijimo nariams užsimokėjusiems lėšų fon* ’ 
įį . San iš kalno už visus metūs įdainuoja $1.50, 

k Amerikoje metams $2.00; pusei motų $LQ(X 
g UŽsakvmus siųskite:

“GAUSAS”

Tas pat. kokių nors

LIETUVOS IR AMERIKOS 
LIETUVIAI.

Lietuvos ir Amerikos lietuvių 
laikraščiuose danai užtinki mūsų 
brolių-aiuerikiečių nusiskundimų, f 
būk Lietuvoje sunku esą įsigyti , 
žemės. Tas iš dalies tiesa. Nes 1 
parduodančių-ūkius — Lietuvoje ; 
palyginamai nedaugjtėra. Norin
čių pirkti — užtenka net iš vieti
nių. Pastarieji greičiau siižino, 
kur kas parduodama ir paprastai 
užbėga amerikiečiams už akių. 
Tokių būdu šie dažnai ir liekti-be 
nieko.

Kad patarnavus mūsų garbiems 
Amerikos vientaučiams, ’ manau, 
gera būtų jei Lietuvos piliečiai, 
norintieji parduoti ūkius, talpin
tų apie tai pranešimus Amerikos 
lietuvių lūikraščiuosc.

Užinterekuoti amerikiečiai, radę 
panašų paskelbimą, gali su parda
vėjų raštiškai tartis; o dėl sąlygų 
pimtaipaliai sulygus, nesunku jau 

i arba patiems parvažiavus

«
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gįįfe.*
... . ., !WĮ. i..i>»i,iih .

ygįi£

Mfcyįąąiį iš knBšįnilįo 

lųžiį įieyė H tada* tabl Bė 

gMęelta, špdetat kiattŠinėlips 
ĮfeBihfe įrįdengdaina, šaVb 
K ateinančia kartų. Pava- 
m iŠ ty; Įvltaiįi Vėlei kĮtitanai 
Ištekės; ii* taip begalo. Be 

t Jfclo.. Medžiai žūna tam, kad 
irpleštekes, kurios medį pa- 

(. teHj taip pat prabūtų. Įr taip 
tispfci Gyvuliai ir paukščiai, 
vabalai ir kirminai mirties be- 
sis4akigodami, mirtį aplinkui 
skiedžia ir patis stimpa.

. ■ „Maža tekia pasakėlė: 
f ”$virblis lesa kirminėlį, 
? ’ ’^Vitblį smaugia katinėlis, 

”Katiiių kimba šunelis,
’ i ’iąiid galų gauna nuo vilko, 

f,Biąm tigris kailį nuvilko, 
”yDigrį levas nugaluoja, 
f ”Leva žmogus nukamuoja. 
? ’’Žiinogus padėtas į kapų, 

■’ ^Kirmino suėstas tapo. » 
. ”Apie svieto santaikele 
^Maža tokia pasakėlė”.

' Žiūrint į tų pasauline žudyne 
šlykštu darosi dėl to, kad visa 
ta kruvinoji kova tikslo nepa- 
siėkia. Gyvybė užlaikoma tik 
trumpam laikui pragaišta. Vi- 
ąi-kentėjimai, visi žiaurumai, 
nueina niekais. Paskutinis vi- 

! šėlta-galas, kaip tik tas, prieš 
rkpiį kovota, kraujas lieta — 
rįįirti’š.. Taip gyvuolių tarpe. 
f \ AŽtabneš dar aršiau.

/Prmąngi, žinantis gerų ir 
f Plogų; .pasaulio karaliai. Gy- 
\fcbeį-įštroške, gyvybe saugo- 
Wp^'Žudo žvėris ir gyvuolius. 

gKt gyvybe, kaip šeŠmiš, hyks- 
|B jiėnis akyse. Žmonės pjau- 
P^ąasi tarp savęs, skriaudų aša- 

romis pripildo žeme, kraujo u- 
p'es dažnai seka* žmogus 
kiaujb! Vis tam, kad saVo gy
vybe pasaugoti, praplėsti, kad 
pįo mirties apsisaugoti.

* -Tuščias darbas!
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trijįs^ ^ilkinosi ‘i At tai $e 
1’agaM M nebbsarmatė! 

tai./. Nei gejlos neimi 
sųkyti, kad. aš jos šepetį nė- 
atidaviau.” / .
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atvažįavųuj,yienų ina-

Oigų/ vi4l&niįu 
ĄįĮštįJų pjįįataiiij/ ftftojau 
jdg igųį. įįAr& įteį ĮįetuviSįtas 
pWapthėi fcdkitĮ iiW 
Jietuv&4 kūltūribgų įstai
gų, bet žinojau kad yra ap
sigyvenusių nemaža lietu
vių.
-Iš gelžkelio stoties išėjus, 

pasiteiravus kur lietuviai 
gyvena aš žingsniavau per 
miestelį iki pamačiau lietu
viškų saliūnų. Inėjau į vi- 
dtj, lietuvių būrelis prie ba
ro apstoję siurbia alutį. Aš 
paklausiau ar kas nežino 
lųir galėčiau nakvynę griūti, 
gavau rodos, bet dėlto kad 
nepirkau alaus,' tai nei vie
nas nepasisiūlė manęs nu
vesti kur reikia. Turėjau 
vienas keliauti.

Pora skersgatvių praėjus 
einant patarton pusėn, gir
džiu kas tai rėkia, šaukia* 
nėt miestelio pakraščiuose 
atsiliepia.

Aš prisukau eiti šaukimo 
pusėn. Kiek paėjus patėmi- 
Jau lietuvišką akcentą. 
dedu skubintis. Jau ir vi- & _ 
sai girdžiu kad lietuviškai^ SVCLTullS

du^ Pranešimas |

_*

> 5*- r*** -

+• f

.i f ). im- — -r-.*.r- '*

' rniyfcg«W 
w viig, MigiMa
Vį^i į^prptllta 
įųpį kį# save. ®ų|yi ; Be 
^ipojo gyveninio viįtįes

vlfjas tuqmėt‘ gyvepi- 
faųg yf| jdųi&gąSi yatąUinę- 
tiMiip-I|4ynia  ̂ ka4
paKi|lii be pi’ąsmŠS Vėlei būtį. 
hiiitieS nužudytu.

.Užiąt, nėsupHmtamų ir be
protiškų darbų daro tie, kurie 
tautoje hbri išnaikinti tikėji- 
inį, paskutine žmogaus viltį a- 
tdiiiaĮičioš pilnos ir amžinos 
gyvybės.Jdgu jų norai įvyk* 
tij, nereikėti) nė šimto mėtų ir 
rpusų tauta išnyktų, Musų tau
ta, piušų Šalis virsti) tuomet be 
vilties* be proto* besikeikiančių 
bėsįžttdahčių žmonių skruzdė* 
lihų.

Mes, kurie tų suprantame, 
nbleiskime žudyti savo žmonės, 
apginkime Tautoje viltį! Ypač 
jduhuomenėje, ateinančioje 
Įtartoje.

Lietuvos Katalikų Universi
tetas apsaugos i! išaugins Lie
tuvos jaunimų į Tautos vadus.

Amerikos Lietuvių kolegija 
apsaugos lietuvių gyvybe Ame- 
rlkojėi -t

Neturint žmonių mokytų, 
niums brangus yra kiekvienas 
žhiogus. Peremkime tad tuos, 
kurie jau eina mokslus ir kata
likais yra..

Kataljldškoji moksleivija, 
katalikiškoji kolegija, katali
kiškasis Universitetas — yra 
Ui tų išganingoji trejybė, ktiri 
i|ves musų tauta iš klaidingo 
rhao, išgelbės" nuo betikslio gy
vuliškumų ir sutvers musų tau
tai gyvybės pamatų — pilnos 
gyvybės viltį.

Remkime tad visomis pajie- 
gomis, darbu ir aukomis Kul
tūros Vajų.
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!■ - Matydami trumpas savo die7 
t ųas, žmones nori jas bent turi- I < • . 1 • t * • *jungomis padaryti. Nors trum- 

< pa, bet piJna tegu bus gyvybė!
Jr daugelis linksmybes bemė- 

//■^pdami, prisikemša paleistu- 
I yybėmis, girtybe ir kitokiais 
{ ųusidėjimais. Pasekmės kaip 
S* ftk priešingos. Suardo svei- 
į įtata, neatitolina bet priartina 
? įnirtį. O vietoje džiaugsmo, 
i sužinos gniaužimai ir neramy

bė/.
N • lUžmušinė.jimai, skriaudos, 
? paleistuvavimai, ašaros, keiks- 
| mai žmonių gyvuliais virtusių 

pripildė žeme. Vis tam, kad 
V pijriį atitolinus, kad gyvybės 

tajugiau gavus. Pilnos gyvy- 

j •* Visi žmogaus troškimai, ko- 
įip tik gali būti, galų gale sie- 
liįa prie vieno tikslų — pilnos, 
jĮfenustbjamoS gyvybes. Ir jei- 

. gū po ilgų bandymų, nenusise- 
k kų; jeigu nebėra ko norėti; jei 
H*xiltįes nebeliko, — žmogus 
2Jpu galų padaro. Nųsiižudy- 

ai žmonių, tai tik naujas pri- 
irpdymas, kad bė vilties jgy- 
pįliių geresne gyvybe* žmo- 

UŠ gyventi negali. Pasakyk 
iąam pasauliui.* įtikink visus, 

nėra ir nebus pilkos gyvy- 
eį—- tik bepročiai ir gyvuliai 
eĮįJta ant žemes, Įtikink žmo- 
U* ‘kiHi amžinok žemės sker- 
įfjįęų vedų prie galutinos, ne- 

jfeųiįjįivinamps mirties* — ir 
įfayįšį, prakeikė, savo ginų 

: į|p litrinį, ptakelkė W tižu tirt 1

V

Kultūros Vųjaus reikalu kal
bės Kun. B/Bumšas, Liet. Ka
talikų Veikimo Centro Atsto
vas, šiose kolionijosė: 
Gruodžio 30 d. New Pliiladel- 
pliia, Pa.
•Sausio 1 d. 2 vai., Mahanoy Ci- 
ty, Pa.
Sausio 3 d. Gilberton, Pa 
Gausio' 4 d. Frackville, Pa. 
Gausio 5 d. Tamaąua, Pa. 
Šausio 6 d. Cpaldale, Pa.
Šausio 8 d. I vai St, Clair, Pa. 
Sausio 8 d. 7 vai. vak. Miners- 

■ Ville, Pa.
Šausio 10 d. Reading, Pa. 
Sausio iū d. Pittston, Pa.
Sausio 18 d. Niagara 
X. Y.
Sausio 20-21 d. Detroit, Mieli. 
Sausio 22 d. Chicago, III.

Kalbės Kun. P. Galinus, Liet. 
Kat. Mokytojų Sąjungos atsto
vas:
Sausio 3 d. .Gardner, Mass 
Sausio 4 d. Greenfield, Mass 
Sausio 5 d. N. Adams, Mass.
Sausio 8 d. Ainsterdain, N. Y.® 
Sausio 9 d. Clienectady, N. Y.
Gausio 10 d. Albany, N. Y. 
Sausio 12 d. Utica, N. Y. 
Sausio 15 d. Rochester, N. Y. 

‘Sausio 17 d. Bingiirųpton, N. Y.
K. J. Krųštaskas, 

T. Fondo Se-kretorius

Falls,

“Gana, jtiu gana, vyras 
atsĮljępe, tas šopiStys never
tas to truksino/ Jei Jonie
ne nori, atiduok antai anų 
šepetį iš virtuves ir tesiži
no?’

Moteris norėjo kaž kų sa
kyti, bet pažvelgus per vir
tuves langų pamate šepetį, 
ir lyg kiek parimtėjus sttšii- 
ko, ar ne biesas jį ten pade- 
jo, b aš visų laikų maniau, 
kad Jonienei atidaviau.

Ji. iiutilo. Vyras pasakė 
ko aš noriu. Aš išgyvenau 
pas juos tris dienas ir nei žo
džio apie šepetį negirdėjau. 
Jį vaikas niineše Jonienei, jo 
šeimininke apie jį nei žo
džio.

.P17.-C:■

tam pop^rlo; .Bti nAfjveiklfjlmals’r

Brikoje špapš'dln< Ir labai rtiiliii ir 
mokingb. Pųų mane gąn$> gauti viso
kių kąjcndoritį ir taip ylhbkrų dalyklj 
lt vinklų' gydrtoljųbMdoš yrft leidžia- 
rila: agentams pardAviriStl.

Norėdami įĮmitl platesniu informaci
jų, prisjųskite pjįIto ŽSniflęll t»Ž $c. at- 
šaky’fadJ. Kas. pirks pas mane nema
žinus kkip ųž $8-00, gaus ddvahų yer- 
tės 50c. Ratųrnavlinas ir teisipgunins 
visiems užtikrintas. Katalogų afi ne
turiu, tad meldžhi to nereikalauti.

Šū viSoikals reikalais iheldžiu kreip
tis šiuo adresu: ■ .

JONAS MICKEVIČIUS, 
2d5 Farreri Avė., New Haven, dt.

jf—a.

t

YlSUS SPAUDOS DARBUS SIŲSKITE j 
“ITAMlNINKį”

JEIGU NORiTE, kad jūštį visi ŠPAGOS 
PARPAP, prftiįbdaiii tmo mažiausios hoiMeš 
ir baigiant didžiausia knyga, būtų atlikti :kūo- 
graiŠiaušia* geriausia ir pigiau- 
s i a, tai siųskite tik į “DARBININKĄ, ” o pa
tirsite, kad & fiėtušti pasigyrimo žodžiai buvo 
jums tašyti, ė vien tik tas,, su kuė “Dįitbiiiiil- 
kas” šiandie gali pasididžiuodamas tai paddryti. 
Dėl to, kad “Darbininkas” ttiri moderniškiau
sias visiems spaudos' darbairis rilašinas, kokių 
nei viena Amerikos lietuvių spaustuvė dar netu
ri. ,

Tai-gi, visais spaudos reikalais visuoiriet 
kreipkitės į

“DKMINU”
366 BR0ADWAY, BOSTON 37, MASS. ■*

d
42

i 4 'k 

*n t

» t <

» ’ t t -

t 
i

i i*

» •

. r

/

« t 

' • I

- - *

t b f

#•**

. u

' *■ lt i

*

t

i, / >

S • • ■

« • * * 
t m 1,

. *r 
,r/

dedu skubintis. Jau ir vi-«įį 
sai 
šaukia, nors tai dar geru 
bloku iki šaukimo vietai.

“Tu ragana 111.. Tu be-1 Gerbiamiems 
gėdė!!!.. Tu karvė!!!... Tu!!.. & v _
Tu...!!’’ & Klebonams.

Aš skubu. Reikia, sakau, j* 
pažiūrėti kas tų lietuvę taipX 
skriaudžia. O gal kas už- X 
rimsti nori? Ar kų? ■ v 

. Prieinu. Beęsųs tas patsy 
adresas, kurį man vienas sa-ję 
liūne esančiųjų nurodė nak-/4 
voti. A ’

Uusamžė moteriškė, su-*|* 
džiūvus, palaidais plaukais^ 
stovi prie tvoros, atsisukusį 
į už tvoros stovinčius namus, į 
kuriuose kita šeimyna gyve-V 
11a, šaukia, koliojas kiek tiky 
galva: neša. į

Stoviu prie vartelių ir*į* 
žiūriu. Eiti prašyti nakvy-£ 
nūs ar neiti? Ant laimės pa-į 
mačiau vyrų sėdinti prie du-į 
rių. Jis manę pavadino *|* 
prie savęs. Klausiu jo kas«£ 
čia pasidarė, ko ta moteris- 
kė taip šaukia ir koliojas. A 
Jis man atsako nežinąs,į 
‘‘parėjau, girdi, iš darbo y 
radau jų bešaukiant, ir te-^|* 
berūkau  j a. ” “ Kas ji toki y-V 
ra ? ” — “ Tai mano pati. ’ ’X 
Aš nežinojau nei kų sakyti. į 
Potam atsipeikėjęs paša- į 
kiau savo reikalų, jis atnešė^ 
kėdę. “Sėskis, girdi, P»’X 
lauk, kol ji atsireks, galjį 
ir gausi nakvynę.” į

O moteris vis dar Tekia. į 
Bet kuo toliu, tuo balsas e-V 
j d silpnyn. Mat niekas‘iš Y 8^ 
antros pusės neatsiliepė. Ant^ fcoston 27, Mass

gaįo ar tui'pavargo, ar

t
f t 
T 
T 
X

Tik kų išėjo iš skaudos *t* 
labai parankus ir rūpės- & 
tingai sutaisytas KATU- t 
KIEMELIS vaikučiais & 
prirėngimui prie Pirmos 
Išpažinties ir šv. Koųiuni-

? “Pirma Išpažintis.” 
Gerb. Klebbnams- duoda-

f 
—- ■ - > ? 
me speeijalt kainų, UzAOO A 
egž. $7.50. 1 X

----- «►
Taip-gi, Gerb. KųncF. ®fe 

Juškaitis parvežė iš Lietu- 
vos kelias dešimtis Evan- 
gelijų knygelių. Gražiais & 
drobės apdarais 6x8, la- ^fe 
bai parankios. Kaina $1.50

T f 
T
v
Y t 
t 
t
Y i

Šiomis dienomis pra- 
dSjotne spausdinti labai 
gražių KALĖDINIŲ KON- 
VERTfiLIŲ “Kalėdų au
ka,” Sti. V. Jėzaus užgimi
mo paveikslėliu. Mano
me, kad Gerb.,Klebonams 
ir aukautojams šie kon- 
vertėliai patiks. Jų kaina

į»

bus Šitokia:
200 ....... .’.$ 2.25
300 .......... .. 3.00
400 ....... .. 3.75
500 .......... .. 4.50

1.000 f......... .. 5.75
2.000 .......... .. 10.00

3.000 ......... ... 14.00
Geistina būtų, kad Gerb 

Klebonai pasiskubintų 
užsakymais.

“DARBININKAS”

su
I 
į

9
, Vėliavos, Kukardos, šarpos, Guzlku- 
Čiai, Antspaudos, tai musų speciališ- 
kūmas ir ilgų metų praktika. Kaipo 
seniausia išdirbystė. Už gerų ir artis- 
tiSkų darbų, liudija ir dėkuoja mums 
tūkstančiai draugijų. Reikalaukite in
formacijų.

M. A. /VOEKC'VAS,
1Q Pleasant St., Laicrence, Mass.

I! 
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TIESOS SPAUDOS 
BENDRIJA

L. ŠIMUTIS, Pirm. j. B. ŠALIUNAS,
KUN. J. PETRAITIS, Sekr.

I > •
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BDSTŪNIAN MUZIKOS 
MOKYKLA.

tšttrti smulkbs mokytojai 4ooda- sa 
vo geriausių patarnavimų jūsų vaikui 
nrba mergaitei. Smuikas duodama* 
už dykų šu pirma kurso lekcija. De1 

^platesnių informacijų kreipkitės pri»
395 Broadway,

Room 4, 
So. Boston, Mass

j *
«

*1

J. E. Karosas, Kun. F. Kemėšis, F. Živičkis, A. St'aknys, Va 
TIESOS SPAUDOS BENDRIJA organizuoja filį 
$100,000.00 kapitalų, kad Liethvoje uždėti Po- i! j 
pieros dirbtuvę ir įkurti Spaustuvę knygoms ir lai- - 
įeraščiams leisti. o

ŠERAS $5.M (PENKI DOLERIAI) |į

Visais reikalais kreipkitės ^juo ,,, 04

TIESOS SPAUDOS BENDRIJA, g
147* MONTGOMERY ST., PATER8GN, N. J f)| ’

- - - - <.*• ■ 4 itUi
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NUPIGINTA KAINA.
Tik vienas šimtas dolerių už 

palaidojimų.

S.. BARASEVIČIUS, 
GRABORIUS

Ofisas:
344 Broadway, South Boston.

South Boston 1578-R. 
Gyvenamoji vieta:

.237 D St., So. Boston, Mass.
So. Boston 1052-W.

-iv. CjjBlM/jneO «. £. O2L4UGZJO' 
VALDYBOS ANTRASAI 

80. BOSTON, MASS.

PIRM. — Jonai Pranaiti!.
524 E. 8th St., So. Boiton, Ma» 

VIOE-PIRM. — J Jindrullunas,
278 — 4-th St„ So. Boston, Mase 

PROT. RAST. — V. J. Jakltas,
147 H St., Boston 27, Mass. 

8TN. RAST. — Juokus Juflkn,
Merydlff Academy 
Arlinghton Helgths,' MaM 

IZD. —■ leonai Svagždii,
111 Bowen St. So. Boiton, Ma» 

IŽDO GLOBĖJAI — J. Grublnskas.
I Jay St., So. Boaton, MaM Ir 

Intthii kmRu,
S84 5th St, SO. &»ton, M** 

Maršalka - Poviim Laųai?^/ 
tt Story St* So. Boetoh, Mm* 

Ojraa^ijoii antrąlM reikalo:
W -ta Mm

DraMfyiitM mulrlnkimal lilkomį k*

Lietuviu Rakandų Bendrove
(FURNITURE STORE)

Parduodam visokius Rakandus užmokant Ir duodam ant lSmokee- 
• čio. Užlalkom savą troką, pristatom daiktus J kitus" miestus ir per- 

krau8tbm 1S vienų namų | kiras.
268 W. BB0ADWAY, X SO^BOSTON, MASS. 

Tetaptume So. Boston 83Ū-^TV.
  ■ ■'  - - . .w . 1-.-
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■

BALTIC STATĖS BANK
9

Kapitalas ii* Surplusas $270.000.00.
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BAŲTIG STATUS BANDĄS n\aka 4 nuošimtis už depo< 
zltus. Nuošimitiai pmHlttĮljĮi jorie šutuos kas inėilū®.

’ ’ '• ’ ’ « •
Dabar patogus laikas paspėti pinigus BaltiC' Statęs Banke. 
Galite perkelti juos įtikta': Atšiušfcite tnums #|V0 depo
zito knygutę, Q'fuc|s iško^ktubsime iv savo knygutę prū
sinio. ' . < / •. -., . ‘ .

Shindiume pįnigdš įeidĄteii^ kabinamąja greitai, 
pigiai ir «u pik^ioU^ya. ' / 

tardiĮodąme ir ■■
Visi-yrd tižgąnėgMk^kM<«;rt\ aivą
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PARSmOODA PEKARNĖI
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PRANEŠIMAS.
Lietuvių Darbininkij Sąjungos 

1 kuopa .vasario 11 d., 1922 nu

Reikalavimai
Reikalavimų kainos 2c. ui ž« 

tj ai kiekvienų syki

17)iy‘p>1"ll'VpVėliavŲ, Kukardų, visokiu Ženklelių, Guzikučių, Ant-
. **“ V V spaudį ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų.

Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą.
STRUPAS CO.j 90-92 Fcrry St. INewarkj N. J.

. k i ......  'i ......... .......................— —....... .m.. ,1
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. S ,:t>ARaiJfWK.'AS

t^W,GARMUSB0ST01^.
. Šiomis dieriomis iankosi/Bosto- 

' ne gerb. kilta Garmus. įlėiųJai^ 
tpavfelysį?. tai Įaikyš: prakalbą 

' -Sta ^bstonė^ Gąmbridge*u^e 
b^Jitėdėlioj. po ^pietį <6

St, kitur Ąwžitto^ant
lŠWti ant Centrai Sąuare, . Ten

. aslūj J;/ 'Ali? A B 

-H ’ VvĖaūT ' 
Pėtnyčioj lankėsi “Darbinin- 

’ gerbiami ‘svečiai Pociai -iŠ 
Ohidagos. Kartų sTt.gerb, kornp. 
M >Petrauskta Visi trya nuo 
Naujų Metų pradės■•‘koiie’ertų: 
maršrutą, pradėdami Naujų Me
tų dieną Bostone, Liėt&yių Salėj.

■ <

STAIGUS SPEIGAI .
, Prieš Kalėdas buvo staiga Užė

ję palčiai, bet Kalėdose atsileido, 
dabar prieš Naujus Metus vėl stai
ga trenkė didelis šaltis. Nuolai- 

^džiosios So. Bostono gatvės buvo 
labai patogios rogutėmis čiuožti. 
Poliicja keletą dideliij rogių turė
jo konfiskuoti, nes čiuožėjai per- 
drąsiai ėmė čiuožti.

\

• CHORO SUSIRINKIMAS. ,
Seredoj, sausio 4, 1922, atsibus 

Šv. Petro Bažnytinio Choro mė
nesinis suj . plikimas pobažnytinė- 
je svetainėje. 8:00 vai. vak. Visi 
nariai neužmirškite- atsilankyti.

1 RaŠt. M. Dusevičiutė.

rno vakarą. Paėmė geriausią or
kestrą, kad davus progą jauniiSkii 
pasilinksminti. Šokiai bus Lietu
vių Svetainėj, kampas E, ir Silver 

'■ gatvių, So. Boston. Rengėjai kvie
čia ne tik vietos, bet ir apielinkės 

• jaunimą ant to vakaro skaitlingai 
' -ateiti.

Kiekvienas, turėtų pasižymėti 
vasario 11 d. 1922 m. 7:30 vai. va
kare.

Rengėjai.

MOKSLEIVIŲ VAKARAS. '

Šv. Jono seminarijos lietuviai' 
auklėtiniai Kalėdų vakaeijas 
linksmai leidžia pas tėvelius, gi
mines ir prietelius. Tą seminari
ją' lanko kettiri lietuviai jaunikai
čiai — P. Juras, P. Strakauskas, 
St. Kneizys ir P. Baguckis.

ATSIDARYS MOKYKLOS.
Sausio 3 d, atsidarys visos pra- 

- dinės, augštesnęsės ir vakarinės 
mokyklos. Bigeloiv vakarinėj 
moįjjjjkloj atsidarys naujas skv- 
rius/'kur bus. mokinama siūti, 
skrybėlės daryti ir t. p;

k *• .
GAISBAS.

■— ■
Jįfartford, Gt: — Dėl ne- 

žį^omos priežasties kilo 
gįu^ras ir . sudegė penki ne
dideli namai ir 15 automobi
lių.

✓ -

r

A*

A
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r K X

DOVANOMS

FO^TAHm

Kuri bus atminčiai ilgam 
laikui. •

* Kainos Prieinamos.
Reikalauk Katalogo. .

“DARBININKAS,A , '
366 Broadway 

Boston 27, Mass. »

S

. t
: i

I
IlĖRA SBTUMO.

. Mums nėra skirtumo ar 
Jūsų bife už -epaudos dar- 

‘ bus^ $50.00 arba $500.00 į 
įjS menesį. ■

Mes priimsime užsaky
ki mą didelį ar mažą ir nori- 

me parodyti Jums delko 
ag mes manome, kad galime 
gS būti Jūsų spaustuvinin
ke kais.

ša Jeigu nebūtų gera prie-

1 ’■V
rf'-

r

Sa^»»

!»■ PAJT—UTA»K^SE^ED> 
! Jan,

Anit^StetrMrr,; > . A,*,’y J

■ V* ’ r . f *■ ' ■ r. 7

Koihcdija.— . -1’’ , . ’ \

TEDDY’SGOAT.,

A/ Jan. (Šaus'io) 5-6-7 g

Ąlice Calhoun—

. “THE LITTLE .

. *■ 0 
^Komedija-^Buster Keaton— gĮ

K

11» ® D VIB '

Broaihvay Savaitinis

Žinynas, . /

DIDELlSiVODEVILIUS.
... 'A, - A. _______.■ .’«r - ■-

1

Broa'divay Savaitinis 
Žinynas.-

J
- DIDĖLIS VODEVILIUS.

IBĮ Ateinančią savaitę sausio ’ XttftUrD TUĖ Ull I W
g 9, busjdelis veikalas ’ . • ‘UltK jHt HlLL
ĮEtL_______ _ i

ĮĮ^jĮ it *.i ti • _
igt. ____________________________________________________
į PO PIETŲ -^-^fuo-3 lld 5:30 P. M. kainos: vaikams 17c., dideliems 30c. B

U *b53aWAY ■ (Sale Pašto) ~SOUTH UOSTO™ |

Nedėliotais Koncertas — Vodevilius ir Krutami Paveikslai.■ ■ j,,..— .- %  ........ -   - ......... ...... ...........  - ■ -- ■ -

K
M 
©
8

Nuo 7 iki ■ 11 P, ■ M. k(tino"9: 35c., 43£ ir 55 centhi. O

čia nepaprasta proga pirkti uiKųną 
aptaisytų revolverį geriausio paclaįjr* 
>no. šauna S. & W. center tire pafro-f 
nąis. Regulei‘6. kainų š£to revolverio 
yrą $10.(A), bet per Sitų mėnesį. kaina 
nupiginta iki $5.50. Tų negali gauti.to
kį revolverį niektu* už tokių kniniy Mes 

. rvarųntuojam kiekvienų musų revolve- 
■j. Turime trijų didumų: 22—32 Ir 

‘.S calibre; visi tiek pat kainuoja. Jei- 
at patronų negali fcauti savo mieste 
«ili gauti pas mumis. .

Iškirpk šitų apgarsinimų ir.pažymėk 
.okio didumo revolverį nori ir prisiusi 
;ivo adresų ir 30e. stampom arba pi 
vigais dUl persiuntimo. Paskui galėsi 
išmokėti kuomet prislųsim revolverį 
Rašyk šiandien, nepraleisk tokių pro 
piji

CHICAGO SAFĘTY CO.,
1330 N, Westem Avė., Dept. 600

. . Chicago, III.

i/pnantlema Adreso* r <

«G Št ir BrimOap 
' 7-

16 Metu South Uostoma

(]
IH

(JaknnsviČiu^)
‘ M9 EAST BROADW > 

j} .rELEPHONE 502 >

KIEK GYVENTOJŲ 
, RYME.

^įfmas. — Tik ką padary-; 
taičcenzas parodo, jog R y-' 
md^įventojų yra 750.000.

NEATSIUNTĖ ANGLIŲ.

Paryžius?— Vokietija pa- 
gal ‘Sutartįyneatsiuntė Fran
cį) ai anglių. Pagal sutartį 
Vokietija* Franci j ai anglių 
turi atsiųsti 15.000 tonų kas
dien.

KITN. B. BUMŠAS
Kultūros vajaus reikale kalbės

# ■ . •

Sausio 1 d,... .Mahanojj City, Pa.
Sausio 3 d.............. . GUberton, Pa.
Sausio 4 d............Fraokville,
Sausio 5 d.......... .. • .Ttonaątta,
Sausio 6 d.................Coąklale,

K. J. Krušinskas,
T. F. ^okrotorius.

I (' k • • t Pa. 
Pa.
Pa.

S'

l

A

4

' PAIEŠKAU DIDELSS VIETOS.

VARGONINKAS suprantantis 
gerai muziką ir ?kitas vargoriinko 
pareigas. Reikale kreipkitės, į 
"Darbininkas, 366 i Broadway, 
So. Boston, Mass.———-S. A;

r* - -

PRITAIKAU AKINIUS.

.Sudužusius stiklus ir sulaužytus 
rėmus sutaisau į trumpą laiką 
Patįs‘dirbam akinius. ;

Vienintelis lietuvis optometris-* 
tas (akių specialistas) v Naujoj 
Anglijoj. \

•
J. L. PAŠAKARNIŠ, O. D. 

377a Broadway, So. Boston. Mass

p 
2) [LfC =j£

| žastis, tai mes Neužimtume g 
| brangios laikraštyje vie- g.
S tos šiam apgarsiiiimui. pį

S “Darbininko“ Spaustu- 
S vė įrengta naujausiomis 
§ moderniškomis mašinomis 
§ ir spaudos darbai atlieka- 
® mi greit ir gerai.
įj Su visais spaudos dar- 
S bais kreipkitės šiuo adre- 
§ su:
S “DARBININKAS”

s 366 Broadway, 
!s Boston 27, Mass.j įL i *
[E Teleponas So. Boston 620

!r

SUgrąžiaia snaii sveikatą Br
■ aas, saka Ponas Matnsevscžs 
" • Dalzell, UI.

“Ištariu sava neaprubažioutą padėka rojin 
už. jusu vaistusį Nuga-Tone, kurios ducd. 
tvirtumą visam kuriui Jos- duoda.v nau;.- 
gyvybę. Buvau labai nusilpnėtas ir išdaviai 
daug pinigu už visokius vaistus bet moka iv 
geibioje, l<aip tik pradiejau imti Nuga-Tonc 
atgavau ?avn sveikata ir pęijicga'i. Jie numel 
moji laadą ir dri.-i energiję-ir tviiUinią. Galiu 
dabar atlikti trys^sykius daugiaus darba.negut 
piiTniaiis ir Ue jaučiu puvaigm.o ir par t".i įfab'. 
puitkyd, jcg. Knga-Tone yra gerinusis vaisl.v- 
įr geriausia atgaivitois sveikatos. Lenkia savų 
galva prež tt?is, kum sutaisą tuos vaistus ir 
kožnam patariu ''uga-Tonc." ■

<9 TETRAS M VrUSEVICIS.
Nuga-Tor.e priduoda didesni veiklumų ir 

tvirtumų visiems gyvybės pj.jlęgorri3, yra 
stebuklingas vaistas <!<J1 silpnu, nervuotu, 
sunaikintu vy-ti ir moterių. Duoda naujų 
gvvybę jakcicms ir žarnoms, atgaivin 
inkstus; ištneta nuodingos atmatas, praša
liu gazus ir išpūtimus, nep-iimnų kvapą :r 
išvalą liežuvio apvilkirtius. Duoda puiku 
apetitų, glerų gruomulnvįntų, nuolatinius 
nervus ir tvirtų, pastiprinanti mipgų. • 

Kožna bonkutl Nuga-Tone talpm p...io 
vienų mėnesi gydymų, o prekė yra Sl.btf 
Gaukite bonkutl šiandien t?as sava aptio 
koriaus, imkite per 20 dienų ir jeigu ne 
busite visai užganc-.iinti.aptjnkOrius sugrųžif 
jums jusu pinigus. Jeigu negalite gauti pat 
aptiekoriaus, siuskite mum3 $1.00 o gausite 
pilnų mėnesi gvarnnluotų gydyi-ių, apnio 
kieta pačta. /NATIONAL. LA.&ORATORV 
1018 So. AVabash Avė’., Chicago, 
III.

1

| LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijij pas seniausią LIETUVIS-- 
KĄ agentą t— G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m. 

' . PASPORTUS išreikalauju' visiems keliaujantiems į 
LIETUI.• A

Atva^'hiojftgįš^tą iš kitų miestų patinku ant stoties.-
P^snmimaftįKĮGŪ Į LIETUVĄ pagal dienini kursą.' 
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia.

■■■i. «\G; Kunašauskas .
•M'ew Yoi,k’N- Y'

‘ -G, ,'*■**■

ag.

1 V1!1' T1.■n—at ■ j;/ ■

' Ar Jts.s KurJiiOŠ P W I
' bJAtJESOJdTE JI

Ar J urna Galvos Oaų-jSliešti? įj
NAUDOKITE 
Ar Plaukai -Sicoka?
NAUDOKBT^ j

Ar Jus Nori to ApūauVot? Juos ? a 
.... .. ~AU!>OK.TEjg^^ / 
UslAifcį'mui savo plaukų grazuus-u: taukiais

NAU DOKlfE
Uzlaii^rnaui galvos odos sveiEu'K kvariai 

NAUDOKITE ,
■ ... . .  . i....... ..

! Rudes galima gauti visose aptiekoso po G5o. bonln, arba tiesiog 
iš išdirbėju per paštji už 7<jc. bouką.

F..AD. RICHTER & CO. .
' tjrd Avė. &. 3Sth 31. U.roo.'klyri, IX'. i

'■ r 
a

■

7
įį- ‘

r 
I

Geroje vietoje. Biznis iš 
lįi;btas. Du (2) arkliai ii 
rokas. Priežastis pafdavi 
no, nesutikimas tarp part 
nerių. ,

Dėl platesniu informaci 
ių kreipkitės šiuo adre 
su: • •

1
8 Tel išCo r
! »S JOBU KocDONULi *

| 'lalitno t* HeĮutiilk

>ttibo VALArroos..
Rytais (k 0 vai 

' Po pietų t iki 8 :
Vakarais nuo 8 lt<

Broadway. S
ggiai 

.^IKALIHAmĘ 
ADVOKATAS ‘

414 Broadway, Ą
S. BOSTON 27 MASS p 

Tel. S. B. 044L
Antros lubos—Viršuj L.,P, B-v&ii 

GYVENIMO VIETA:
135 Rovė St., Auburndale, Miiy* 

Tel. W. Newton 1016—R.
K. VALACKAS, 

'44 Ląkeview Avė., Lowell, Mass 
£ ‘* , 

T-GBlMĖ.'
MTPISttfflM

Biznis gerai išdirbtas .ir pat' 
oje lietuviais apgyventoje viet 

' p Priežastis'
oioja Lietuvon.
ančio antrašo:

Antanas E.
!99 D Str.,

l ,

savininkas- išv<. 
Ateikite ant s<

Je sėli unas,
So. Boston, Ha*-

Pajieskoiimai
■ —---------------Į~~.----------‘---------

Paieškojimų kalno* LIiH ut 
• lama ir ••DarhiuiDko’ skaltyn 
■rujs l ■ syk) Į tnorus už dykų ir- 
3 sykius $1.00 F’rielelhim* n? ‘ 
sykius 51.50.

f
1

i

»

G

į ’

(GUMAUSKASi ’
• i

DANTISTAS

DR. A. J; G

■m.*.;
'i

7 7

J

Įi*»

TeL So Homim

Lietu vys D antis i
M V CASPF* 

t (Kaiporavimub 
• Koiilciiiaii perkelt .*11^ 

*25 Bboaovtat. So Bosto*
Oįisu Vuland<,-

10 iki 12:30 r> 
1:80—8 ir 8:80

Ofisas uždarytas <*qbar«» 
karais ir nedėlionria

iiiiirrinniTiiffliiiiiiiiiiiiiii uiiiiiiMi m ii'iii
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705 Main St., Montello, M

(Kampas Broad St.}
» ■ 1

Tel. Bręckton 5112-W
*

OB. F. MATULAIIi
Hido VliStfittAe Liga* . 

Pbiskibu =■
. atundoa L—3 i» —B t* ■

17 Miliburj Strėei, 
vVORCESTER; JlASį

M*

? LINIJA 'ęBi’oadvay, V' Nev’Yirk.NV.L

PER. HAMBUP.GĄ,P!L!A\^ J 
/- ABBA JUEPOJU. .

,/A VAŽIUOKIT VISI PARANKIU 
į;X IR TIESIU KĖLIU. j

■“/Lietuviai važiuojanti j Piliavą aplenkia | 
y , Lenki], juostą (karidorą) |
Visa TreOia Ki.esa Padalinta Į Kambarius g 

imt 2-jų. 4-rių, G-šių ir S-ntų lovų
| ESTOINIA išplauks .... 
į L1TUANIA išplauks .... 
i’ trecios klesos 
ianiburgų $103.50, I’illlavų $106.50. IJepoJų $110. 
Deilaivakorčių ir žinių kreipkitės prie savo agento

®SHHB3BEn0

ŽMONĖMS, i
Ir chroniškas ligas, kaip tai; H
Netyrą kraują ■
Odos ligas D
Kepenų nusiskundimą I
Vidurių ligas .. N
Reumatizmą R
Nervų silpnumą $
Skilvio nemalimą ■
Inkstų ligas' E
Nervų išsisėmimą ' “
Pečių, skaudėjimų 
Sfpųogųs nuo veido'.

&
f

/

... . .Sauiso 11, 1922 

..., .Vasario 1, 1922 
KAINOS:

Esu kareivis Lietuvos armijo 
tadangi apsistojo ginklų barški 
,imas ir mums liko liuoso lailo 
aigi norėčiau susirašyti su lieti 

. aitėmis gyvenčiomis Amerikoj* 
fai-gi rašykite gerbiamos liet' 
Vaitos. Atsiųskite gerų laikraš 
čių.

Adresas: 9-to p. Liet. Kunig 
Vytenio pulkas, 2-ros kulkosvai 
Jžių kuopos, Bratėnui Liudviktv 
r.lTHUANIA.

Vfc*

Beil I'hone: Poplar 7545
ADOLFE F. STANKUS J

TIKRAS LIETUVIS
G R A B O R I O S 

1023 J1T. V EBAUIS Si 
PHILADELPH1A, PA.

EXTRA NAUJAS 
“PERKŪNAS”!!

Su didžiausiais trenksmais iš
trenkė “Perkūnas” No. 11 
Gruodžio mėnesio.

Didelis aprašymas‘apie slap* 
tos ’ Diplomatijos Stebuklus. 
Visi kurie norite gauti šį nume
rį “Perkūno” pasiskubykite. 
nes vėliau neliks.

Tokių didelių trenksmų da 
niekad nebuvo kaip, kad yra 
“Perkūne” dabar,

Kuo greičiausiai siųskite 15c. 
‘ ‘ Perkūnui’ ’ ant tikieto, ir savo 
vardą- ir antrašų. Pinigus ga
lite siųsti paštaženkliais, čekio 
ir “money orderiu.”

“PERKŪNAS” .
366 Broadway, Bostonai? Mass.

DldžlaiTši, Greičiausi Pasauly Laivai, 
šaunus Apsėjlnias Su Keleiviais.

Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų Miesto 
, . Ar Netoli Jo.
Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir į 

j Visas Baltijos Valstijas per 
Hamburg’ą.

SAKONIA ...........Sausio 21
chbiū $135. 8 klesn $103.50. Taksų $5.
Per Cherbourg, Southamptbn,
- Liverpool ir Glasgow:

ALGERTA....................-..........Sausio 21
Si’VTHIA ............................ '.Sirusio 20
AišSYRIA (iš Bostono) ....Vasario 4
AQ UI TA N1A  ................. . V tisą r lo 7

Per Angliją ar "Hamburgą J
Į Danzig’ų ir Mamburg'ų — $106.50. 

I Llopojų — $uo.00. Taksų — $5,00.

SLAPTUOSIOS DIPLOMATE 
JOS STEBUKLAI

‘ Apio šita atsiiiidma neatbū
tinai kiekvienas lieMivys bėi 
Hbtuvės privalo žinoti Slaptos 
Diplomates Stebuklus. Apie 
tai labai daug, aprašu laikraš* 
tis V»KŪlįAS”. \a.

" ‘Tertaias” . . .]>
36U Broadvyay, Boston 27 Mtata. L

*
t 4 4. * \

4
I

*

f ■

t!’
i

<

ų

i
Esu pasekmingai Išgydęs naujausias

i

i

1 “ 1 1 1 -"T ........ —

Paieškau Juozapo Ivaškevičiau 
Kablio ved., šaulij upsk.. Laukių para 
pijus. VOslaukės. Pirmiau gyven 
Boston, Mass., gi dabar nežinau. Nw 
<eniai jis ninn yra skolingas $53,00. .li
ksis žinotų apie jį ar jis pats meldžii 
atsišaukti. Man kaipo biednani žm< 
Xtii pinigai yra labai reikalingi, Tal-g 
nraSnu rašyti šiuo adresu:

.Pranciškus Daukšas, Kauno vėd. 
.Šiaulių apsk., Triškių miestelio. LITU 
VANIA.

J. L. K.. KEISTUČIO DtirJUti ■ |f. 
UYBOS ADRESAI, BOSTON^ 
H1RM. — Motiejui Versecku*;

41 Gatės St, So. Boston, M< 
VICE-PIRM. — Juozas Bižoiųa. ■

807 E. S-th St, So. Boston, 1 
PROT. RAST. — Ant t Moclejuiia^

450 E. 7tb St, So. Boston. J 
BTN. RAST. — Juozas KavallauMtt*

209 E. Cottage St, Dorcheajet 
KASIERIUS — Andriejus žaltiška >1

807 E. 9-th St; So. Boston, 
MARŠALKA — Antanas Gruodi*

159 Bowen St, So Boston 1 j 
Po8mertlnės moka $2V0,uu, Pašeų^į 

auo dienos susirgimo Iki pasveikimo’ M 
D. L. K. Keistučio dr-ja laikų mdiĮĮfef 

ainius susirinkimus kas pirmą nm* 
llenį kiekvieno mjpeslo po No, Md 
(Vashlngton Stx Boston, Mass. 6-tą v < 
vakare. Ateidami prauge ir naujų as j 
ių su savim atelvėsklt prie musu 
los prlralytl.

i .
Aš Kazimieras šatinskas paieškav 

savo švogetio Petro Vaičiūno, kuris pa 
eina iš Suvalkų rėti.. Simno parapijos 
Alkstionlų kaimo. 13 metų kaip Ame 
rikoje. Esu vetlęs jo sošorį Marijoną 
Turtu labai svarbų, reikalų prie Jo. Tai 
•jtl, jis paįs ar kas kitas prašau atsi
šaukti šiuo adresui .

K. ŠATINSKAS, - '*
129|, Main St. N. \VS .ęievėland, Olilo. 
<***t***’**"lll****l>**** ** -' F L y—^T*1**^**

Palešlcuu savo giminaitės Veronikos 
Stankevičienė^ (pų. tėvais SkimbtytaŪ" 
ir Jos vyro Juosto Stankevičiaus. Iš 
Lietuvos paeina, Leipalingio parūpi* 
Jos. . Senai gyvena Amerikoj, Bhlla- 
(lelphla, Pa, Prięfc s mėn. pai'davS na» 
mus U', ketino imiluntl į'Lietuvą, bet 

J 1<L šiol tini* nepardavė. > Namus nuo 
io nH’ltn Bronius laitas. TnKgi, jei 
kas iinotųmnto jį, pfeMaū mab praneš 

. tu nes tuviu labai svarbą reikalų,, Ku-1 
i- riš praneš tam duosiu dovmim. Mano

* su. s^ont

«£jiq‘1 ‘ ■ *

\

. i

♦

1X—aoVARTO^OlBIffU^įKREIKALINGA. I 
J Gydant visokias ilgasj sinniilrlns ir chroniškiųi. tol yra faktus ktul nš per I 
fl visą savo gyvėjimų |briijubįų Šitas Ūglis. lMwantTnano.otlsas.ym npAl 
|xui>inta& stannujnnsmis inštondentnis ir .pvletaisoni elektros ir tu Joki ■ 
v eksponsnl i$r& perdidell kad tik pagėlbsjtiš muilo, ligonius, KogteRtau- V 
m siu utetfeii| persitikrink ar tavo Uga yfa boviltū ar galima Išgydyt Nū- ’H 
11 žiūrint kelųa liga butų, tad .nuikslaa-in gtihunuis tave yoi svelku, stipriu at 
! Ir litiksnita^ndaryS, -* PATARIMAI DYKAI. 4 §

DriaORONEY^tei
' " ......... -- " A‘ ' ' ’ ..... - • -. '

LP. JOJTO IV. BD PA6Ąl,Ph\ii 
DE-STBS VALDYBOS IRRDBA* 

PIRM. — ' tloba, * V- ‘

589 E. 7-th St. So. Bolton g* 
VICB-PlRM. - P* Taielkta. ■ 

,180 Bowen St, So. Bottoo. M 
PROT. TtAftT. — K. LWIa

47 Val« SU So. JH**
■BM RAši. — 8F.

KASIERIUS A. NAddįllmiM •

n«d41dl*niki*kYh«»o mtottlo. ,-StiA

»

-- < '>
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